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Apresentação
Em atendimento aos artigos 4º, I e 5º da Resolução CNJ nº 308, de 11 de março de 2020,

apresenta-se o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) do exercício 2021. O RAINT

tem o objetivo de demonstrar as atividades desempenhadas pela Secretaria de Auditoria Interna

(SAI), pautadas pelo Plano Anual de Auditoria (PAA).

De acordo com artigo 5º, §1º, da Resolução nº 308/2020, o RAINT deve considerar no mínimo

os seguintes aspectos: 

a) O  desempenho  da  unidade  de  auditoria  interna  em  relação  ao  Plano  Anual  de
Auditoria, evidenciando: I) a relação entre o planejamento de auditoria e as auditorias
efetivamente realizadas, apontando o(s) motivo(s) que inviabilizou(aram) a execução
da(s)  auditoria(s);  II)  as  consultorias  realizadas;  e  c)  os  principais  resultados  das
avaliações.

b) A  declaração  de  manutenção  da  independência  durante  a  atividade  de  auditoria,
avaliando se houve alguma restrição ao acesso completo e livre a todo e qualquer
documento, registro ou informação; e

c) Os principais riscos e fragilidades de controle do tribunal ou conselho, incluindo riscos
de fraude, e avaliação da governança institucional.

Além disso,  será  considerado neste  relatório a  situação das  recomendações de auditoria

pendentes de implementação, decorrentes de trabalhos realizados em anos anteriores, bem com as

recomendações oriundas do Tribunal de Contas da União (TCU).

Por fim, registre-se que o TRT21 não foi relacionado no anexo I da Decisão Normativa TCU nº

188/2020  e  “lista  UPC  2021  atualizada  em  13/04/21”,  que  dispõe  sobre  a  relação  de  unidades

prestadoras de contas de 2021, de modo que os responsáveis por essa unidade não terão as contas

julgadas pelo Tribunal de Contas da União, salvo se houver determinação específica do ministro

relator das contas da unidade para constituição do processo, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 2º, da

mesma Decisão Normativa.
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Desempenho da unidade de auditoria interna em relação
ao Plano Anual de Auditoria do Exercício 2021 (artigo 5º, I,
da Resolução CNJ n. 308/2020)

Conforme Regulamento Geral do TRT-21, compete à Secretaria da Auditoria Interna, dentre

outras atividades,  acompanhar,  orientar,  fiscalizar  e avaliar  os resultados quanto à legalidade,  à

eficácia  e  à  efetividade  da gestão orçamentária,  financeira,  contábil,  patrimonial  e  dos  recursos

humanos do Tribunal. 

O principal  objetivo dessas atividades é aferir  a eficiência da gestão administrativa e dos

resultados  alcançados  em  decorrência  da  aplicação  dos  recursos  públicos  e  se  encontram  em

conformidade com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública Federal.

Para alcançar esse objetivo, a SAI utiliza métodos e trabalhos definidos para auditoria interna,

por  meio dos  serviços de avaliação (assurance)  e de consultoria,  consoante a Resolução CNJ  nº

309/2020. 

Nesse prisma, no exercício de 2021, as atividades desenvolvidas foram consolidadas no Plano

Anual de Auditoria-20211, cujos objetos foram criteriosamente especificados, levando-se em conta,

além do cumprimento normativo, os aspectos relacionados à relevância estratégica, à materialidade,

criticidade,  além  da capacidade  operacional  da  unidade,  notadamente  a  sua  força  de  trabalho,

composta por 3 (três) servidores.

Por fim, em razão de obrigações regulamentares destinadas à Secretaria de Auditoria Interna,

foram previstas  no  plano  anual  de  auditoria  a  execução de  outras  atividades  de  fiscalização,  a

exemplo das tarefas de: emissão de parecer quanto à legalidade dos atos de admissão de servidor

ou de  concessão de  aposentadoria  e  pensão (IN TCU no 78/2018);  acompanhar,  controlar  e/ou

atender diligências oriundas do TCU (art. 49 da Lei no 8.443/1992);  ações coordenadas de auditoria,

organizadas pelo Conselho Nacional  de Justiça (CNJ)  e Conselho Superior da Justiça do Trabalho

(CSJT).

1 Plano Anual de Auditoria 2021
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I  -  Relação  entre  o  planejamento  de  auditoria  e  as  auditorias
efetivamente  realizadas  (artigo  5º,  I,   “a”,  da  Resolução  CNJ  n.
308/2020)

Para  2021,  foram  planejadas  e  executadas   05  (cinco)  ações  de  auditoria,  que  foram

integralmente concluídas. 

Das  ações  executadas,  foram  emitidas   09  (nove)  recomendações  aos  gestores,  cujas

propostas de melhorias foram comunicadas conforme o quadro 01. 

Quadro 01 - Detalhamento das Auditorias realizadas com previsão no PAA-2021

Auditoria Objetivo e Escopo

Comunicação dos

Resultados Status

Auditoria de Contas - Prestação de Contas Anual

2021.

Emitir  opinião  sobre  regularidade  das  contas,

verificando a legalidade e legitimidade dos atos e

avaliando a gestão quanto à eficiência, eficácia e

economicidade.  Escopo:  Contas  do  Exercício

2020 - DECISÃO NORMATIVA-TCU Nº 84/2020. PROAD nº 1596/2021 Concluído

Auditoria  Compartilhada  CNJ.  Tema:

Acessibilidade.  Atividade: Ação Coordenada de

Auditoria para o exercício de 2021, que deverá

ser  executada  pelos  Tribunais  e  Conselhos

sujeitos ao controle administrativo do CNJ, nos

termos da Resolução CNJ nº308/20 e 309/20.

Avaliar  a  processo atinente a acessibilidade do

TRT-21. PROAD nº 2642/2021 Concluído

Auditoria  de  conformidade  –  Auditoria  em

tecnologia  da  Informação.  Tema:  Gestão  da

Tecnologia da Informação

Contratações  de  TIC  realizadas  em  2021,

avaliadas quanto a eficiência dos seus controles

para mitigar riscos críticos. PROAD nº 1716/2021 Concluído

Auditoria em Suprimento de Fundos. Despesas

eventuais de pronto pagamento com o Cartão

de Pagamento do Governo Federal -

CPGF.

Verificar os processos de Suprimento de Fundos,

protocolizados no sistema PROAD, no período de

01.01.2020  quanto  à  conformidade  da

concessão, utilização e transparência PROAD nº 1423/2022 Concluído

Auditoria  em  Licitações  e  Contratos.  Tema:

Aquisição  de  bens  e  serviços.  Atividade:

Auditoria  em  contratos  com  fornecimento  de

mão de obra permanente terceirizada. 

Contratos  com  mão  de  obra  residente,  as

modificações  ocorridas  durante  a  vigência  das

medidas e ações de controle do COVID-19,  em

conformidade  com o Ato  TRT21  GP 40/2020  e

Portaria TRT 21 DG nº 98/2020. PROAD nº 143/2022 Concluído

II - As consultorias realizadas (artigo 5º, I,  “b”, da Resolução CNJ n. 
308/2020)

A  consultoria  é  atividade  de  aconselhamento,  assessoria,  treinamento  e  serviços

relacionados,  cuja  natureza,  prazo  e  escopo  são  acordados  com  o  solicitante  e  compreende  a

atividade de orientação, com a finalidade de contribuir para o esclarecimento de eventuais dúvidas

técnicas.
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Em 2021, foram solicitadas 02 (duas) soluções de consulta, consoante quadro 02 a seguir. 

Quadro 02 - Resumo das consultas/orientações realizadas

Consulta Objetivo e Escopo

Comunicação dos

Resultados

Consulta. Reposição ao Erário. Procedimento. 

Orientações

Consulta sobre os procedimentos de reposição ao erário

e de consignação para desconto em folha do servidor 

público federal encontra-se disposto nos artigos 45 a 48 

da Lei nº 8112/90. PROAD nº 355/2021

Regularidade dos Pagamentos da Gratificação

de Exercício Cumulativo de Jurisdição -  GECJ

Diligência solicitada pela Divisão de Magistrados que 

apontou impropriedades no pagamento da Gratificação 

de Exercício Cumulativo de Jurisdição - GECJ.

PROAD nº 7748/2019

III - Outras atividades de Fiscalização
As denominadas “outras atividades de fiscalização” são ações planejadas no PAA-2021, que

não são classificadas como ações de auditoria ou consultoria. 

A  existência  dessas  atividades  decorre  da  exigência  conferida  por  Leis,  por  atos

administrativos e outros regulamentos. 

Quadro 03 - Resumo de outras atividades de fiscalização

Fiscalização Objetivo e Escopo Principais Resultados

Fiscalizar  os  atos  de  pessoal  sujeitos  a

registro pelo TCU.

Avaliar a legalidade dos atos de concessão e alteração

de aposentadorias; - Verificar a integridade e exatidão

dos atos cadastrados no e-Pessoal do TCU..

32  pareceres  de  atos  de

aposentadoria

Avaliar a legalidade dos atos de admissão de  pessoal

em  cargo  efetivo  por  meio  de  concurso  público.  -

Verificar  a  integridade  e  exatidão  dos  atos

cadastrados no e-Pessoal do TCU.

20  pareceres de atos de admissão

Avaliar a legalidade dos atos de concessão e alteração

de  pensão;  -  Verificar  a  integridade e  exatidão dos

atos cadastrados no e-Pessoal do TCU..

09  pareceres de atos pensão civil

Fiscalização do Relatório de Gestão Fiscal Verificar a conformidade do processo administrativo

que formaliza o Relatório de Gestão Fiscal – RGF com

os normativos que regulam a matéria. 3 Relatórios de Acompanhamento

Exame dos Indícios - E-pessoal

Avaliar e diligenciar os indícios encaminhados à DCI

pelo TCU, por meio do sistema E-pessoal Anexo II

Fiscalização  da  Gestão  Financeira  e

Orçamentária nas contas contábeis:

Avaliar o desenho e a implantação dos controles da

conta de depreciação de bens móveis e imóveis Relatório de acompanhamento.

Fiscalização  da  Gestão  Financeira  e

Orçamentária  na  conta  contábil

2.3.7.1.1.03.00  Superávit  ou  déficits  do

exercício.

Avaliar  se  os  registros  contábeis  foram  realizados

conforme as normas contábeis vigentes

Relatório de acompanhamento.
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IV  -  Os  principais  resultados  das  avaliações.  (artigo  5º,  I,   “c”,  da
Resolução CNJ n. 308/2020)

No  quadro  04  abaixo,  detalhamos  as  principais  achados  de  auditoria,  recomendações

sugeridas e status de implementação pela Gestão por auditoria.

Quadro 4 - Resumo dos principais resultados e avaliações da SAI

Auditoria Principais achados Recomendações Status

Auditoria  de  Contas  -

Prestação de Contas Anual

Anual 2021.

Constatamos  que  as  demonstrações

contábeis,  compreendendo  os  balanços

patrimonial  (BP),  orçamentário  (BO),

financeiro (BF) em 31 de dezembro de 2020,

as  Demonstrações  das  Variações

Patrimoniais  (DVP)  para  o  exercício  findo

nessa  data,  e  as  correspondentes  notas

explicativas,  incluindo  o  resumo  das

principais  políticas  contábeis  apresentam

adequadamente,  em  todos  os  aspectos

relevantes,  a  posição  patrimonial  e

financeira da entidade em 31 de dezembro

de  2020,  de  acordo  com  as  práticas

contábeis  adotadas  no  Brasil  aplicadas  ao

setor público; e os atos de gestão relevantes

dos  responsáveis  estão  em  conformidade,

em todos os aspectos relevantes, com as leis

e  regulamentos  aplicáveis  e  com  os

princípios  de  administração  pública  que

regem a gestão financeira  responsável  e  a

conduta de agentes públicos.

Determinar  à  Divisão  de  Logística  e

Patrimônio  (DLP)  que  estabeleça

procedimentos  de  controle  interno

contábeis  para  assegurar  que  os

registros das depreciações no sistema de

controle  patrimonial  do  tribunal  sejam

realizados  em  conformidade  com  a

macrofunção  SIAFI  020330  -

Depreciação, amortização e exaustão;

Determinar  à  Coordenadoria  de

Orçamento  e  Finanças  (COF)  que

estabeleça  procedimentos  de  controle

interno contábeis para assegurar que as

Notas  Explicativas  às  Demonstrações

Contábeis  dos  próximos  exercícios

financeiros sejam elaboradas de acordo

com as exigências básicas de estrutura e

conteúdo estabelecidas no MCASP, Parte

V, e na NBC TSP 11;

Dar  ciência  à  Divisão  de  Governança

(DGI), considerando o modelo COSO e o

levantamento do TCU aplicado em 2018,

de  que  a  gestão  de  riscos  no  TRT-21

ainda  é  considerada  inadequada,  em

razão da  situação  descrita  no  item 5.1

deste relatório.

Providências  e

melhorias  foram

realizadas.

Auditoria  Compartilhada

CNJ.  Tema:  Acessibilidade.

Atividade:  Ação

Coordenada  de  Auditoria

para o  exercício de 2021,

que deverá ser executada

pelos  Tribunais  e

Conselhos  sujeitos  ao

controle administrativo do

CNJ,  nos  termos  da

Resolução CNJ nº308/20 e

309/20.

Em  geral,  na  avaliação  da  equipe,  as

possíveis  causas  estão  relacionadas  à  falta

de  treinamento e orientação periódica para

os  servidores  conteudistas  do  Tribunal,

notadamente,  em  virtude  da  falta  de

padronização da publicação do conteúdo. 

Ademais, importante destacar que os testes

indicaram  falhas  técnicas   pontuais  que

limitaram o acesso à informação às páginas

do  conteúdo  publicado  nos  websites  do

TRT21, tendo em vista a forma estabelecida

pelo e-MAG.

a)  Avaliação  acerca  das  situações

encontradas no item 3.11, dos achados

de  auditoria,  de  modo  a  permitir  a

implementação  de  melhorias  nos

processo de publicação de conteúdos do

TRT21,  na  internet  e  Portal  do  TRT21,

notadamente  em  relação  às

recomendações do Modelo eMAG;

b)  Promover  ações  de  capacitação

periódica  para  os  desenvolvedores  de

páginas e de todas as áreas que atuam

como  publicadores  de  conteúdo  do

TRT21,  nos  portais  e  redes  sociais

(Facebook,  Instagram  e  YouTube),

Em implementação.
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quanto ao Modelo e-MAG.

Auditoria  de

conformidade  –  Auditoria

em  tecnologia  da

Informação. Tema: Gestão

da  Tecnologia  da

Informação.

Ausência de implementação de um processo

formal  para  gerenciamento  de  riscos

institucionais.

Inclusão da recomendação no plano de

ação.
Em implementação.

Auditoria  em  Suprimento

de  Fundos.  Despesas

eventuais  de  pronto

pagamento com o Cartão

de Pagamento do Governo

Federal -

CPGF.

Ausência  de  pronunciamento  no  exame

preliminar  de  admissibilidade  do  pedido

sobre  a  legitimidade  do

proponente/subscritor;  Aquisições repetidas

de  material  para  manutenção  de  veículos;

Ausência  de  documento  comprobatório  da

realização  de  baixa  nas  OB  saques;  Notas

fiscais  sem  detalhamento  do  serviço

realizado;  Publicação  das  despesas  sem

descrição  dos  gastos  e  aprovação  das

contas.

a) Verificar e registrar,  na análise inicial

da  admissibilidade  do  pedido,  a

legitimidade  do  proponente/subscritor,

em  observância  ao  que  disciplina  a

Portaria TRT21-GP nº 73/2004;

b)  Emitir  comunicação  aos  supridos,

reforçando a observação já existente no

email  de  liberação  do  suprimento  que

“na prestação  de contas,  toda nota  ou

recibo  deve  discriminar  os  itens

adquiridos  ou  o  serviço  prestado  de

forma  evidente”,  de  modo  que  não

produzam  dúvidas  sobre  a

compatibilidade  da  categoria  de  gasto

concedido e utilizado; e

c)  Incluir  no  arquivo  da  publicação

mensal,  sobre  despesas  com  utilização

de  suprimento  de  fundos,  a  descrição

dos  gastos  e  a  indicação  sobre  a

aprovação da prestação de contas como

boa prática de transparência, tendo por

base o modelo da publicação no Portal

da Transparência do Ministério Público,

acessível  em

http://www.transparencia.mpf.mp.br/co

nteudo/execucao-orcamentaria-e-

financeira/despesas-com-cartao-

corporativo-e-suprimento-de-fundos.

Em implementação.

Auditoria  em  Licitações  e

Contratos.  Tema:

Aquisição  de  bens  e

serviços.  Atividade:

Auditoria  em  contratos

com fornecimento de mão

de  obra  permanente

terceirizada.

Achado  1  -  Contrato  020/2017  -  Fatura

mensal emitida pela empresa, no período de

abril/2020 a junho/2021, mantém os valores

constantes no Anexo II - Planilha de custos e

formação  de  preços,  com  empregado

terceirizado em teletrabalho.

Que  seja  procedido  o  cálculo  do  valor

mensal do contrato TRT21 nº 020/2017,

excluindo  o  item  vale  transporte  da

Planilha  de  Custos  e  Formação  de

Preços,  de  todo  o  período  em  que  o

terceirizado manteve suas atividades de

forma remota;

Que  o  valor  pago  a  maior,  por  este

Regional,  seja  apurado  e  recuperado,

deduzindo  de  créditos  a  receber  pela

empresa  contratada  ou  através  de

cobrança  direta,  não  havendo  crédito

pendente de quitação; e

Que  toda  documentação  pertinente  à

regularização,  com  as  devidas

explicações,  seja  incluída  no  processo

Em implementação. 
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contratual  ou,  caso  anexo  em  outro,

fique  àquele  vinculado  no  sistema

PROAD,  em  cumprimento  à

obrigatoriedade  de  transparência  dos

atos administrativos.

V - Monitoramento das Recomendações 
De acordo com o artigo 57 da Resolução 309/2020, o monitoramento das auditorias consiste

no acompanhamento das providências adotadas pelo titular da unidade auditada em relação às

recomendações constantes do relatório final,  no qual  deverá constar  prazo para atendimento e

comunicação das providências adotadas. 

Em 2021, foram monitoradas recomendações da auditoria Auditoria de Contas integrada com

conformidade  -  Exercício  2020  e  da  Auditoria  em  Gestão  de  Pessoas  -  Auditoria  Em  Folha  De

Pagamento – Concessão E Pagamento Da Gratificação Por Exercício Cumulativo De Jurisdição - 2020.

Além disso, foram monitorados 32  (trinta e dois) acórdãos emitidos pelo Tribunal de Contas

da União. O detalhamento das ações de monitoramento estão resumidas nos quadros 05 (cinco) a

08 (oito) a seguir.

Secretaria de Auditoria Interna
   Quadro 5 - Auditoria em Gestão de Pessoas.

Recomendação Cumpridas
Em

cumprimento
Parcialmente

cumprida
Não cumprida

Melhoria  de  controles  internos  e  críticas  na
planilha de apuração de cálculos..

X

  Quadro 6 -Auditoria de Contas integrada com conformidade - Exercício 2020.

Recomendação Cumpridas Em cumprimento
Parcialmente

cumprida
Não cumprida

Determinar  à  Divisão  de  Logística  e
Patrimônio  (DLP)  que  estabeleça
procedimentos de controle interno contábeis
para   assegurar  que  os  registros  das
depreciações  no  sistema  de  controle
patrimonial  do tribunal  sejam realizados  em
conformidade  com  a   macrofunção  SIAFI
020330 - Depreciação, amortização e exaustão

x

Determinar à Coordenadoria de Orçamento e
Finanças (COF) que estabeleça procedimentos
de controle interno contábeis para  assegurar
que as Notas Explicativas às Demonstrações

x
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Contábeis dos próximos exercícios financeiros
sejam  elaboradas  de  acordo  com  as
exigências  básicas  de  estrutura  e  conteúdo
estabelecidas  no MCASP,  Parte  V,  e  na  NBC
TSP 11;
Dar  ciência  à  Divisão  de  Governança  (DGI),
considerando  o  modelo  COSO  e  o
levantamento  do TCU aplicado em 2018,  de
que  a  gestão  de  riscos  no  TRT-21  ainda  é
considerada  inadequada,  em  razão  da
situação descrita no item 5.1 deste relatório

x

Tribunal de Contas da União

Quadro 07 - Resumo das ações de monitoramento das recomendações emitidas pelo TCU em 2021

Acórdã

o

Data  da

sessão

Colegia

do

Process

o

Tipo  de

processo

Relator Conteúdo do Acórdão (link) Monitoramento

18839/2

021-2C

23/11/202

1

Segunda

Câmara

022.538/2

021-6

APOSENTADORIA AUGUSTO

NARDES

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:18839%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

18209/2

021-1C

09/11/202

1

Primeira

Câmara

027.990/2

020-6

APOSENTADORIA BENJAMIN

ZYMLER

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:18209%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Primeira%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

17393/2

021-2C

05/10/202

1

Segunda

Câmara

036.972/2

021-5

APOSENTADORIA RAIMUNDO

CARREIRO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:17393%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

16914/2

021-1C

28/09/202

1

Primeira

Câmara

037.195/2

021-2

APOSENTADORIA JORGE

OLIVEIRA

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:16914%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Primeira%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

16673/2

021-2C

28/09/202

1

Segunda

Câmara

022.204/2

021-0

APOSENTADORIA BRUNO

DANTAS

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:16673%20ANOACORD

Cumprido



Relatório Anual de Atividades da Secretaria de Auditoria Interna - RAINT-2021  12

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

15435/2

021-2C

21/09/202

1

Segunda

Câmara

034.346/2

021-0

ATOS  DE

ADMISSÃO

AUGUSTO

NARDES

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:15435%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

14321/2

021-1C

14/09/202

1

Primeira

Câmara

020.331/2

021-5

PENSÃO CIVIL VITAL  DO

RÊGO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:14321%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Primeira%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

13893/2

021-2C

14/09/202

1

Segunda

Câmara

023.245/2

021-2

APOSENTADORIA RAIMUNDO

CARREIRO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:13893%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

12691/2

021-2C

14/09/202

1

Segunda

Câmara

027.997/2

021-9

ATOS  DE

ADMISSÃO

AUGUSTO

NARDES

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:12691%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

12488/2

021-1C

31/08/202

1

Primeira

Câmara

023.244/2

021-6

APOSENTADORIA JORGE

OLIVEIRA

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:12488%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Primeira%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

11536/2

021-1C

24/08/202

1

Primeira

Câmara

022.205/2

021-7

APOSENTADORIA MARCOS

BEMQUERE

R

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:11536%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Primeira%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

10916/2 24/08/202 Segunda 022.694/2 APOSENTADORIA AUGUSTO https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/ Cumprido
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021-2C 1 Câmara 021-8 NARDES documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:10916%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

10661/2

021-1C

03/08/202

1

Primeira

Câmara

024.182/2

021-4

APOSENTADORIA BENJAMIN

ZYMLER

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:10661%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Primeira%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

10097/2

021-2C

03/08/202

1

Segunda

Câmara

020.525/2

021-4

APOSENTADORIA MARCOS

BEMQUERE

R

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:10097%20ANOACORD

AO:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

9452/20

21-2C

20/07/202

1

Segunda

Câmara

003.595/2

021-8

APOSENTADORIA RAIMUNDO

CARREIRO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:9452%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

8792/20

21-1C

22/06/202

1

Primeira

Câmara

009.186/2

021-2

APOSENTADORIA AUGUSTO

SHERMAN

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:8792%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Primeira%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

8393/20

21-1C

25/05/202

1

Primeira

Câmara

009.992/2

021-9

APOSENTADORIA VITAL  DO

RÊGO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:8393%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Primeira%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

7998/20

21-2C

25/05/202

1

Segunda

Câmara

046.614/2

020-6

APOSENTADORIA AUGUSTO

NARDES

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:7998%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

Cumprido
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0/%20

7591/20

21-2C

04/05/202

1

Segunda

Câmara

003.415/2

021-0

PENSÃO CIVIL ANDRÉ  DE

CARVALHO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:7591%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

5993/20

21-1C

06/04/202

1

Primeira

Câmara

027.990/2

020-6

APOSENTADORIA WALTON

ALENCAR

RODRIGUES

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:5993%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Primeira%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

5851/20

21-1C

30/03/202

1

Primeira

Câmara

043.445/2

020-9

APOSENTADORIA WEDER  DE

OLIVEIRA

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:5851%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Primeira%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

5318/20

21-2C

30/03/202

1

Segunda

Câmara

007.686/2

021-8

APOSENTADORIA RAIMUNDO

CARREIRO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:5318%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

3996/20

21-2C

09/03/202

1

Segunda

Câmara

004.551/2

021-4

PENSÃO CIVIL ANDRÉ  DE

CARVALHO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:3996%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

2775/20

21-1C

02/03/202

1

Primeira

Câmara

004.865/2

021-9

ATOS  DE

ADMISSÃO

VITAL  DO

RÊGO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:2775%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Primeira%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

2522/20

21-2C

23/02/202

1

Segunda

Câmara

002.520/2

021-4

ATOS  DE

ADMISSÃO

RAIMUNDO

CARREIRO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acordao-completo/*/

NUMACORDAO:2522%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

Cumprido
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%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

2134/20

21-2C

23/02/202

1

Segunda

Câmara

012.776/2

020-3

APOSENTADORIA RAIMUNDO

CARREIRO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:2134%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

1654/20

21-2C

02/02/202

1

Segunda

Câmara

008.720/2

020-7

APOSENTADORIA RAIMUNDO

CARREIRO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:1654%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Segunda%20C%C3%A2mara

%22/DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

1421/20

21-PL

16/06/202

1

Plenário 001.084/2

020-8

REPRESENTAÇÃO RAIMUNDO

CARREIRO

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:1421%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Plen%C3%A1rio%22/

DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Cumprido

1055/20

21-PL

05/05/202

1

Plenário 018.709/2

020-6

ACOMPANHAME

NTO

JORGE

OLIVEIRA

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:1055%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Plen%C3%A1rio%22/

DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Sem  determinação

ao TRT-21

565/202

1-PL

17/03/202

1

Plenário 035.933/2

019-4

REPRESENTAÇÃO JORGE

OLIVEIRA

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:565%20ANOACORDA

O:%202021%20COLEGIADO:

%20%22Plen%C3%A1rio%22/

DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Suspenso  por

decisão Judicial

36/2021-

PL

20/01/202

1

Plenário 022.202/2

019-6

ACOMPANHAME

NTO

AROLDO

CEDRAZ

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/

documento/acórdão-completo/*/

NUMACORDAO:36%20ANOACORDAO:

%202021%20COLEGIADO:

%20%22Plen%C3%A1rio%22/

DTRELEVANCIA%20desc,

%20NUMACORDAOINT%20desc/

0/%20

Sem  determinação

ao TRT-21
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Quadro 08 - Resumo das ações de monitoramento das recomendações pendentes emitidas pelo TCU.

Acórdão

Processo
TCU

Processo
interno

Deliberações
aplicáveis ao

TRT 21
Cumpridas

Em
cumprimento

Parcialmente
cumprida

Não

cumprida

2306/2013

007.570/2012
-0 - original

Processo
monitorame

nto:
029.181/2014

-3. 

- 2 1 1 0 0

TOTAL 2 1 1 0 0
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Declaração de manutenção da independência durante a
atividade de auditoria (artigo 5º, II,  da Resolução CNJ n.
308/2020)

Declaramos, em atendimento ao disposto no art. 5º, II da Resolução CNJ nº  308/2020, que,

durante  os  trabalhos  de  auditoria  desenvolvidos  no  exercício  de  2021, foi garantido,  pela

administração do Tribunal,  o acesso completo e livre a todo e qualquer documento,  registro ou

informação necessários à realização das auditorias.

Da mesma  forma,  os  servidores da  SAI permaneceram livres  de todas  as condições  que

pudessem ameaçar a sua habilidade de cumprir com suas responsabilidades de forma imparcial,

assegurando,  assim,  a  independência  profissional  necessária  para realizar  avaliações objetivas  e

íntegras em relação aos objetos auditados.
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Levantamento das principais fragilidades de controle do
Tribunal (artigo 5º, III,  da Resolução CNJ n. 308/2020)

De acordo com a Resolução nº 309 do Conselho Nacional de Justiça, a  auditoria deve auxiliar

as  organizações no alcance dos objetivos estratégicos das entidades,  adotando uma abordagem

sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento

dos riscos, do controle, e da governança corporativa.

Ademais, segundo a referida Resolução, os resultados das avaliações deverão ser reportados

enfatizando  sempre  as  exposições  significativas  a  riscos,  incluindo  as  questões  que  envolvem

controle e governança. 

Nesse contexto, no primeiro semestre de  2022, a SAI realizou um levantamento no TRT21,

visando  diagnosticar  o  nível  de  maturidade  da  governança  institucional,  dos  controles  internos

institucionais e do desempenho da gestão. 

O diagnóstico do nível de maturidade da estrutura de Governança Institucional teve como

base as respostas ao questionário de levantamento de Governança e Gestão Públicas, aplicado pelo

TCU no exercício de 2021. 

Por  sua  vez,  a  avaliação  dos  controles  institucionais  teve  como  referência  o  modelo

desenvolvido  pelo  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Commission  (COSO):  Controle

Interno - Estrutura Integrada.

Por  fim,  a  avaliação  dos  resultados  da  Gestão teve  como objeto  os  Relatórios  Anual  de

Resultados do Planejamento Estratégico-TRT21-RN-ciclo 2021-2026. 

Governança no nível intermediário, considerando a autoavaliação realizada em 2021 baseada
no iGG aplicado pelo TCU.

O índice apurado de Governança e Gestão do TRT21 alcançou 52%. A classificação utilizada
pelo TCU  considera essa pontuação no estágio intermediário. O gráfico 1 demonstra a situação
apurada dos componentes do iGG em 2021.
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identificação e tratamento de conflito de interesses estão estabelecidas
Definição  de  critérios  e  procedimentos  para  escolha  de  membros  da  alta
administração.

Relativos a estratégica:

Ausência de:
implantação do processo de gestão de riscos institucionais;
identificação e gerenciamento dos riscos críticos para organização;
instituição de processos e políticas de continuidade de negócio.

Baixa capacidade de:
Execução de modelo de gestão de contratações.

 Relativo ao controle:

Baixa  aderência  aos princípios  de  dados  abertos,  devido a ausência  de:  Definição de
diretrizes  para abertura de dados;  Planos de dados abertos publicados;  Catálogos de
informações  quais  se  comprometendo  a  dar  transparência  ativa;  atribuição  de
responsabilidades pela publicação e manutenção de cada base de dados aberta.

Gestão de pessoas

Ausência de: 
definição documentada de perfis profissionais para escolha de  gestores;
política, ou programa, de sucessão;
programa de reconhecimento de equipes;
Procedimentos  estruturados  para  identificar  os  motivos  dos  pedidos  de
movimentação interna dos colaboradores da organização.

Baixa capacidade de:
 monitoramento de indicadores relevantes para força de trabalho;
definição  objetivos,  indicadores  e  metas  de  desempenho  para  cada  função
(subsistema) de gestão de pessoas;
identificação e documentação de lacunas de competências dos colaboradores e
gestores da organização são identificadas e documentadas.

Gestão de tecnologia da informação

Ausência de: 
processo formal  de gestão de incidentes de segurança da informação.

Baixa capacidade de:
executa processo de gestão de configuração e ativos (de serviços de tecnologia da
informação);
Execução de processo de gestão dos riscos de tecnologia da informação relativos a
processos de negócio;
executar  processo  de  gestão  de  continuidade  de  serviços  de  tecnologia  da
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O “ambiente de controle” representa o comprometimento da administração com a integridade
e os valores éticos. Esse componente foi avaliado como insatisfatório devido às seguintes situações
constatadas:

Ausência  de  Programa  formal  de  integridade,  com  instâncias  instituídas  para  promoção  e
acompanhamento da integridade.

Baixa  capacidade  de  gerir  gestão  de  ética  para  a  organização,  uma  vez  que  a  comissão
somente foi instituída em 2022;

Baixa capacidade de identificação e tratamento das situações de conflitos de interesses.

Componente  : avaliação de Riscos  

O  componente  “avaliação  de  riscos”  visa  identificar  se  a  administração fixa  seus  objetivos
institucionais relevantes, identifica e analisa os riscos críticos associados a esses objetivos,  inclusive
o risco de fraude, bem como, identifica e analisa mudanças que podem afetar significativamente o
sistema de controle interno institucional. 

No Tribunal,  é  possível  observar  a  execução inicial  de ações necessárias  para o adequado
gerenciamento de riscos.  Dentre elas,  destacamos a instituição do Comitê  de Gestão de Riscos,
através do Ato TRT21-GP nº 021/2020;  a política de gestão de riscos, aprovada através da Resolução
Administrativa nº  22/2020;  e  a  aprovação da Matriz  de Riscos Institucionais  com a definição do
apetite a riscos institucionais, através do Ato TRT21-GP nº 17/2022 . 

Entretanto,  não  obstante  as  ações  realizadas,  constata-se  deficiências  que  revelam  que  o
componente “avaliação de riscos” está presente, mas ainda não funciona de forma abrangente dos
principais processos da instituição. 

As deficiências encontradas foram às seguintes:

Ausência de:
Identificação abrangente dos objetivos e elementos críticos da organização;
Inventário de riscos, incluindo causas, fontes e efeitos, bem como tratamento documentado.
identificação de riscos potenciais de fraudes.

Componente  : atividade de Controle  

As atividades de controle são ações estabelecidas por políticas e procedimentos que ajudam
a assegurar que as diretrizes da administração para mitigar os riscos à realização dos objetivos
sejam cumpridas (COSO 2013).

Esse componente também foi avaliado como insatisfatório, tendo em vista o estágio inicial de
implementação do processo de  gestão de riscos institucionais no Tribunal. 

Quer dizer, a adoção da ferramenta em gestão de riscos nos processos institucionais ainda é
muito baixa.   O que se observa, com efeito, é que os controles internos administrativos existem, no
entanto,  ainda  são  executados  de  forma  sistemática  e   padronizada  e  considerando  os  riscos
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Como podemos visualizar no gráfico acima, as metas 03 (três) e 05 (cinco) não foram cumpridas
integralmente. 

A  meta 3, que visa estimular a conciliação, foi cumprida em 92% do que foi previsto para
2021.  O índice  de conciliação na  fase de  conhecimento do 1º  grau do TRT 21 atingiu  36,75%,
quando estava previsto pelo menos 40%. A média nacional é de   46,52% de casos conciliados. O
índice é o resultado da divisão dos casos conciliados no mês pelo total de casos solucionados no
mês.

A meta 5, que visa reduzir a taxa de congestionamento, foi  cumprida em  77% do previsto
para 2021. Conforme Relatório Anual de Resultados do Planejamento Estratégico TRT21-RN - Ciclo
2021-2026, “a meta da taxa de congestionamento líquida (RCL) para o TRT21-RN seria de 41,34%. O

valor de TCL em 2021 foi de 50,96%, caracterizando o não cumprimento da meta”.

Para o não atingimento das metas supracitadas, segundo esclarecimento no Relatório já
citado,  os  motivos foram  “As restrições de  ordem econômica e  de  realização do atendimento na

modalidade presencial podem ser listadas como entraves para a obtenção de melhores resultados.”

Referente  a  metas  regionais,  o  setor  de  estatística  não  publicou  relatório  com  o
desempenho da gestão referente ao exercício de 2021. 
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Considerações Finais

Este  relatório  retrata  as  atividades  desempenhadas  pela  auditoria  interna  do  Tribunal

Regional do Trabalho da 21ª Região.

As ações da Secretaria de Auditoria Interna foram desenvolvidas pautando-se como a terceira

linha, prestando serviços de auditoria e de consultoria, baseada nos pressupostos de autonomia

técnica e de objetividade, tendo como propósito aumentar e proteger o valor organizacional  da

instituição.

Das conclusões advindas das atividades de controle realizadas em 2021, a SAI não observou

irregularidades nos atos praticados pela atuação dos gestores do TRT-21, capazes de causar impacto

relevante  às  contas  sob  referência.  Verificou-se  apenas  existência  de  falhas  e  impropriedades

pontuais que foram consideradas pela equipe como insuficientes e irrelevantes para comprometer

os resultados da gestão.

Registre-se,  ademais,  que  a  Secretaria  de  Auditoria  Interna  cumpriu  devidamente  suas

competências regimentais e os trabalhos atenderam às normas de auditoria aplicáveis ao Poder

Judiciário, buscando contribuir para o fortalecimento da gestão, melhorias nos controles internos e

com o processo de governança corporativa.

Natal, 19 de julho de 2022

JEREMIAS IDUINO DA ROCHA E SILVA
DIRETOR DA SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

ADRIANO CARLOS DE SOUZA
 CHEFE DO SETOR DE AUDITORIA FINANCEIRA, GOVERNANÇA E GESTÃO 

 
DELMA CABRAL RODRIGUES PINTO VARELLA

CHEFE DO SETOR DE AUDITORIA EM LICITAÇÕES, CONTRATAÇÕES E PATRIMÔNIO
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ANEXO I 

Númer

o do 

ato

Tipo do ato Unidade emissora Cadas

tro do

ato

Vigên

cia do

ato

Encami

nhado 

ao 

Control

e 

Interno

Encami

nhado 

ao TCU

Apreciado 

pelo TCU

Servidor/Instituidor Localizaçã

o

Situação

2248/20

21

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

12/01/

2021

05/10/

2015

21/01/2

021

25/01/2

021

- MARIA DE FÁTIMA SILVA E 

ARAÚJO

TCU Aguardando 

autuação do TCU

5235/20

21

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

22/01/

2021

11/11/

2020

22/01/2

021

03/02/2

021

- IZABELLA M RAMALHO DE 

MEDEIROS AZEVEDO

TCU Aguardando 

autuação do TCU

8056/20

21

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

02/02/

2021

01/12/

2020

03/02/2

022

03/02/2

022

- PAMELA RIBEIRO 

SILVESTRE

TCU Aguardando 

autuação do TCU

12400/2

021

Pensão civil Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

18/02/

2021

18/12/

2020

25/02/2

021

16/04/2

021

20/09/2021 CLEANTO ANTUNES DE 

MELO

TCU Apreciado legal 

(020.331/2021-5)

12940/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

19/02/

2021

01/02/

2021

22/02/2

021

29/03/2

021

- MARIA JOSE DE LIMA TCU Aguardando 

autuação do TCU

37362/2

021

Pensão civil Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

08/04/

2021

28/01/

2021

28/04/2

021

26/05/2

021

- CARLOS BARTOLOMEU DE 

MEDEIROS

TCU Aguardando 

autuação do TCU

38207/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

12/04/

2021

04/04/

2016

12/04/2

021

13/04/2

021

06/10/2021 ROSA MARIA SOARES 

GOMES

TCU Apreciado ilegal 

(037.195/2021-2)

45714/2

021

Pensão civil Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

26/04/

2021

15/01/

2021

09/06/2

021

10/06/2

021

- ANTENOR PINHEIRO 

BORGES JUNIOR

TCU Aguardando 

autuação do TCU

45733/2

021

Pensão civil Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

27/04/

2021

19/10/

2020

04/05/2

021

11/06/2

021

- RAIMUNDO VIEIRA DE 

SOUZA

TCU Aguardando 

autuação do TCU
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48836/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

05/05/

2021

08/09/

2017

09/06/2

021

22/06/2

021

25/04/2022 SONIA MARIA RAMOS 

FURTADO

TCU Apreciado ilegal 

(004.903/2022-6)

52958/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

17/05/

2021

01/03/

2021

05/08/2

021

09/08/2

021

- ANDREA MARCIA XAVIER TCU Aguardando 

autuação do TCU

58450/2

021

Pensão civil Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

27/05/

2021

18/03/

2021

15/09/2

021

16/09/2

021

- JOSE DE FATIMA PINHEIRO 

BORGES

TCU Aguardando 

autuação do TCU

87323/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

05/08/

2021

02/03/

2020

07/04/2

022

09/05/2

022

- RONALDO DE SOUSA 

CABRAL

TCU Aguardando 

autuação do TCU

90565/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

06/08/

2021

02/03/

2012

20/08/2

021

17/09/2

021

- GILVA VIEIRA DA SILVA TCU Aguardando 

autuação do TCU

91279/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

09/08/

2021

12/11/

2015

24/08/2

021

17/09/2

021

- LUIZ LIMEIRA MAIA TCU Aguardando 

autuação do TCU

91491/2

021

Pensão civil Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

09/08/

2021

20/10/

2015

02/09/2

021

16/09/2

021

- FRANCISCO ALVES BASILIO TCU Aguardando 

autuação do TCU

93319/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

10/08/

2021

07/10/

2015

24/08/2

021

16/09/2

021

- ESMERILDA ALVES CORREIA TCU Aguardando 

autuação do TCU

93517/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

10/08/

2021

04/09/

2015

02/09/2

021

17/09/2

021

- MARCIA SOUZA MARINHO 

DE MEDEIROS

TCU Aguardando 

autuação do TCU

93554/2

021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

10/08/

2021

03/03/

2015

11/08/2

021

27/09/2

021

- FELIPE DA SILVA BRITO TCU Aguardando 

autuação do TCU

93623/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

10/08/

2021

09/07/

2015

23/09/2

021

23/09/2

021

- ALBERTO DE SOUSA 

BEZERRIL

TCU Aguardando 

autuação do TCU

93655/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

10/08/

2021

23/04/

2013

20/08/2

021

17/09/2

021

- ALEXANDRE MAGNO 

BASTOS REIS

TCU Aguardando 

autuação do TCU

95439/2 Admissão - Tribunal Regional do 11/08/ 17/01/ 11/08/2 27/09/2 - PAULO EVERTON FERRAZ TCU Aguardando 
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021 Regime 

estatutário

Trabalho da 21ª Região/RN 2021 2014 021 021 DE SA autuação do TCU

95471/2

021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

11/08/

2021

27/07/

2012

11/08/2

021

27/09/2

021

- MOIZES TEIXEIRA VERAS 

FILHO

TCU Aguardando 

autuação do TCU

95956/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

12/08/

2021

15/10/

2014

18/08/2

021

16/09/2

021

- HELENA MARIA 

FERNANDES DE SOUSA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

96814/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

12/08/

2021

26/09/

2012

12/08/2

021

09/09/2

021

- ISNAR VARELA CAMARA DE 

CASTRO

TCU Aguardando 

autuação do TCU

98816/2

021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

12/08/

2021

06/02/

2015

12/08/2

021

16/09/2

021

- NADJA MARIA MACIEL DIAS TCU Aguardando 

autuação do TCU

100172/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

12/08/

2021

17/04/

2013

24/08/2

021

17/09/2

021

- VERA LUCIA FAUSTINO DA 

SILVA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

100538/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

12/08/

2021

22/01/

2015

24/08/2

021

16/09/2

021

- VILMA VARELA DE ARAUJO TCU Aguardando 

autuação do TCU

100719/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

13/08/

2021

13/05/

2014

25/08/2

021

17/09/2

021

- EUDSON PEREIRA DA SILVA TCU Aguardando 

autuação do TCU

101363/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

13/08/

2021

24/02/

2015

26/08/2

021

17/09/2

021

- CELI PINHEIRO BEZERRA 

MENDONCA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

101401/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

13/08/

2021

24/12/

2012

01/09/2

021

16/09/2

021

- ELBA TAVARES TCU Aguardando 

autuação do TCU

101437/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

13/08/

2021

30/10/

2014

13/08/2

021

27/09/2

021

- MARIA APARECIDA FRAGA 

PEREIRA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

101520/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

13/08/

2021

23/02/

2015

24/08/2

021

17/09/2

021

- NUBIA MARIA AZEVEDO DE 

BRITO

TCU Aguardando 

autuação do TCU
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101890/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

13/08/

2021

08/01/

2014

25/08/2

021

17/09/2

021

- OSMARINA PINHO DO 

ROSARIO

TCU Aguardando 

autuação do TCU

101895/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

14/08/

2021

02/07/

2013

24/08/2

021

16/09/2

021

- SELMA RAMOS DE LIMA TCU Aguardando 

autuação do TCU

103545/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

17/08/

2021

30/03/

2012

01/09/2

021

17/09/2

021

- GUSTAVO SANTOS DE 

MENDONCA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

106139/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

20/08/

2021

24/06/

2021

20/08/2

021

27/09/2

021

- JOSE DARIO DE AGUIAR 

FILHO

TCU Aguardando 

autuação do TCU

115984/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

30/08/

2021

08/08/

2014

31/08/2

021

17/09/2

021

- JOAO GALDINO DE ARAUJO TCU Aguardando 

autuação do TCU

117067/

2021

Pensão civil Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

31/08/

2021

27/12/

2014

02/09/2

021

17/09/2

021

- JOAO MARIA TEIXEIRA DE 

VASCONCELOS

TCU Aguardando 

autuação do TCU

117068/

2021

Pensão civil Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

31/08/

2021

04/11/

2013

02/09/2

021

11/10/2

021

- MARIA SÔNIA NORONHA E 

SOUZA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

117069/

2021

Pensão civil Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

31/08/

2021

28/04/

2008

02/09/2

021

11/10/2

021

- OTAVIO PEREIRA DE MELO 

FILHO

TCU Aguardando 

autuação do TCU

117070/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

31/08/

2021

02/07/

2015

01/09/2

021

16/09/2

021

- SILVIA CLERENNER 

MALONEY

TCU Aguardando 

autuação do TCU

126416/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

13/09/

2021

02/07/

2021

17/09/2

021

11/11/2

021

- NILTON BRITO DE BARROS TCU Aguardando 

autuação do TCU

139255/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

11/10/

2021

02/04/

2018

15/10/2

021

08/12/2

021

- SORAYA DULCE DE 

CARVALHO

TCU Aguardando 

autuação do TCU

144005/

2021

Aposentadoria Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

21/10/

2021

29/07/

2021

03/11/2

021

27/01/2

022

- SERGIO MURILO LIMA DO 

NASCIMENTO

TCU Aguardando 

autuação do TCU

148434/

2021

Admissão - 

Regime 

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

04/11/

2021

22/10/

2021

04/11/2

021

19/11/2

021

- VICTOR HUGO ARDISSON E 

SOUZA

TCU Aguardando 

autuação do TCU
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estatutário

148514/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

04/11/

2021

15/10/

2021

04/11/2

021

30/11/2

021

- ANA CLAUDIA SOBRAL 

POMPEU DE CAMPOS

TCU Aguardando 

autuação do TCU

148556/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

04/11/

2021

15/10/

2021

01/12/2

021

01/12/2

021

- BEATRIZ MACHADO 

BEZERRA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

148566/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

04/11/

2021

15/10/

2021

04/11/2

021

30/11/2

021

- CAMILA ACCIOLY ARY TCU Aguardando 

autuação do TCU

148703/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

04/11/

2021

28/10/

2021

04/11/2

021

30/11/2

021

- GERMANA DUTRA ACIOLY TCU Aguardando 

autuação do TCU

148711/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

04/11/

2021

15/10/

2021

04/11/2

021

30/11/2

021

- MAYARA PAES LANDIM 

SALHA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

148716/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

04/11/

2021

28/10/

2021

04/11/2

021

29/11/2

021

- ADRIANO GUIMARAES DE 

OLIVEIRA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

148718/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

04/11/

2021

28/10/

2021

04/11/2

021

29/11/2

021

- DANIEL JOSE DE SOUZA 

DANTAS FILHO

TCU Aguardando 

autuação do TCU

148720/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

04/11/

2021

22/10/

2021

04/11/2

021

29/11/2

021

- LUANA KAREM DA SILVA TCU Aguardando 

autuação do TCU

148936/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

05/11/

2021

20/10/

2021

05/11/2

021

29/11/2

021

- MANUELA SOUSA SALAZAR TCU Aguardando 

autuação do TCU

148938/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

05/11/

2021

15/10/

2021

05/11/2

021

29/11/2

021

- ALINE SARAIVA DA SILVA 

OLIVEIRA

TCU Aguardando 

autuação do TCU
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148943/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

05/11/

2021

20/10/

2021

05/11/2

021

29/11/2

021

- PEDRO LUCAS DE ALMEIDA

QUEIROZ

TCU Aguardando 

autuação do TCU

154089/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

19/11/

2021

12/11/

2021

19/11/2

021

16/12/2

021

- AMANDA SANTOS DE 

OLIVEIRA PONTES

TCU Aguardando 

autuação do TCU

154099/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

19/11/

2021

12/11/

2021

19/11/2

021

16/12/2

021

- RENATA FERREIRA 

MARTINS

TCU Aguardando 

autuação do TCU

154106/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

19/11/

2021

12/11/

2021

19/11/2

021

16/12/2

021

- MARIANA ALBUQUERQUE 

SILVA DE MEDEIROS

TCU Aguardando 

autuação do TCU

154733/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

22/11/

2021

19/11/

2021

22/11/2

021

16/12/2

021

- LIVIA DE CASTRO LEMOS 

GUIMARAES

TCU Aguardando 

autuação do TCU

154739/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

22/11/

2021

12/11/

2021

27/05/2

022

27/05/2

022

- RICARDO PINHEIRO DA 

SILVA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

158399/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

01/12/

2021

26/11/

2021

27/12/2

021

10/02/2

022

- ADRIANA SCHAVARSKI TCU Aguardando 

autuação do TCU

158407/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

01/12/

2021

22/11/

2021

27/12/2

021

10/02/2

022

- PAULO SERGIO DA SILVA 

BOBADILHA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

165618/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

27/12/

2021

13/12/

2021

27/12/2

021

11/02/2

022

- RICARDO ALBERTO BRITO 

WANDERLEY FILHO

TCU Aguardando 

autuação do TCU

165624/

2021

Admissão - 

Regime 

estatutário

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região/RN

27/12/

2021

13/12/

2021

27/12/2

021

11/02/2

022

- MARINA NOGUEIRA DE 

ALMEIDA

TCU Aguardando 

autuação do TCU

165632/ Admissão - Tribunal Regional do 27/12/ 13/12/ 27/12/2 11/02/2 - NOUARA NUNES GOMES TCU Aguardando 
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2021 Regime 

estatutário

Trabalho da 21ª Região/RN 2021 2021 021 022 OSTETTO autuação do TCU
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ANEXO II
Tipo de Indício : Ato de pessoal avocado do controle interno devolvido ao gestor de pessoal para ser reenviado pelo sistema e-pessoal

Nome Órgão CPF Descrição do Indício Última manifestação do Controle 

Externo

Estado

TRT-21 ***.235.404-** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.901.313-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.477.994-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.484.944-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.654.874-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.542.174-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.422.244-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.514.504-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado
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TRT-21 ***.066.494-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.141.794-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.556.544-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.620.264-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.740.214-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.302.604-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.465.123-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.636.354-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.392.524-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.021.044-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser Situação foi regularizada Arquivado
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reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

TRT-21 ***.166.804-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.605.204-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.881.602-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.828.174-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.233.404-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.890.824-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.402.174-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.386.734-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado

TRT-21 ***.032.897-*** Ato de pessoal devolvido ao gestor de pessoal para ser 

reenviado pelo sistema e-pessoal em 60 dias, em cumprimento 

ao Acórdão 1414/2021-Plenário. Número do ato original.

Situação foi regularizada Arquivado
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Tipo de Indício :Desconto de Contribuição Social Insuficiente

Nome Órgão CPF Descrição do Indício Última manifestação do Controle 

Externo

Estado

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.925.374-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1426.94 e deveria ter sido de R$

1587.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  140  -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R$ 4476.70), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6267.38),

678  -  ASTRA  MENSALIDADE(R$  54.77),  917  -  PREVIDÊNCIA  -

PSSS(R$ 1426.94), 350 - SUBST 65% FC POR ESTAT S/ PSSS(R$

2790.35).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social

consideradas foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$

1426.94) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente.

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.963.854-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1518.69 e deveria ter sido de R$

1814.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  786  -  GAS  -  LEI

11416/06  S/PSSS(R$  1662.27),  140  -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$

237.47),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$ 6649.06).  As  rubricas  de

desconto  da  Contribuição  Social  consideradas  foram  as

seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1518.69) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.455.964-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1526.52 e deveria ter sido de R$

1822.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  786  -  GAS  -  LEI

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

ARQUIVADO
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11416/06  S/PSSS(R$  1662.27),  140  -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$

284.96),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$ 6649.06).  As  rubricas  de

desconto  da  Contribuição  Social  consideradas  foram  as

seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1526.52)

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.705.504-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1526.52 e deveria ter sido de R$

1822.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  786  -  GAS  -  LEI

11416/06  S/PSSS(R$  1662.27),  140  -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$

284.96),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$ 6649.06).  As  rubricas  de

desconto  da  Contribuição  Social  consideradas  foram  as

seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1526.52) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.154.094-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1538.28 e deveria ter sido de R$

1723.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  140  -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R$ 4749.33), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06),

627  -  ASTRA-INSTIT.  JUVINO  BARRETO(R$  10.00),  649  -

ANAJUSTRA-ASSOC  NAC  SERV  JUSTI(R$  90.00),  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1538.28), 999 - SINTRAJURN(R$ 73.56),

350 - SUBST 65% FC POR ESTAT S/ PSSS(R$ 3188.97). As rubricas

de  desconto  da  Contribuição  Social  consideradas  foram  as

seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1538.28) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO
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Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.843.881-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R $1542.20 e deveria ter sido de R

$1837.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 379.95), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$ 4749.33), 153 - GAJ

ESTATUTARIO(R$  6649.06).  As  rubricas  de  desconto  da

Contribuição  Social  consideradas  foram  as  seguintes:  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1542.20)

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.033.604-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1552.39 e deveria ter sido de R$

1847.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 65 - VANT. PESSOAL -

LEI  9527/97(R$  156.80),  786  -  GAS -  LEI  11416/06  S/PSSS(R$

1662.27),  140  -  VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -

G.A.T.S. - ESTATUTARIO(R$ 284.96), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$

6649.06).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social

consideradas foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$

1552.39) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.584.084-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1557.87 e deveria ter sido de R$

1853.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  786  -  GAS  -  LEI

11416/06  S/PSSS(R$  1662.27),  140  -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$

474.93),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$ 6649.06).  As  rubricas  de

desconto  da  Contribuição  Social  consideradas  foram  as

seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1557.87) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

ARQUIVADO
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confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.764.064-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1565.71 e deveria ter sido de R$

1861.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 237.47), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27),  140  -  VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -

G.A.T.S. - ESTATUTARIO(R$ 284.96), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$

6649.06).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social

consideradas foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$

1565.71)

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.171.414-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1565.71 e deveria ter sido de R$

1861.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 237.47), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27),  140  -  VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -

G.A.T.S. - ESTATUTARIO(R$ 284.96), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$

6649.06).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social

consideradas foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$

1565.71

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.609.944-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1569.62 e deveria ter sido de R$

1880.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 710 -  A.Q.-ACOES DE

TREINAMENTO(R$ 94.99), 786 - GAS -  LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 709 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO(R$ 356.20), 140 -

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

ARQUIVADO
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VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 189.97), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06).

As rubricas de desconto da Contribuição Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1569.62) 

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.254.824-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1573.54 e deveria ter sido de R$

1869.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 237.47), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 26 - G.A.T.S. - ESTATUTARIO(R$ 332.45), 140 - VENC.

BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$

6649.06).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social

consideradas foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$

1573.54) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.245.014-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1573.54 e deveria ter sido de R$

1876.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 332.45), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$ 4749.33), 153 - GAJ

ESTATUTARIO(R$  6649.06),  710  -  A.Q.-ACOES  DE

TREINAMENTO(R$  47.49),  709  -  ADICIONAL  DE

QUALIFICACAO(R$  237.47).  As  rubricas  de  desconto  da

Contribuição  Social  consideradas  foram  as  seguintes:  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1573.54) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

xxx.168.864-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1574.66 e deveria ter sido de R$

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

ARQUIVADO
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Região/RN 1886.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$  94.99),  140  -  VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$

4749.33), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06), 709 - ADICIONAL

DE  QUALIFICACAO(R$  356.20),  710  -  A.Q.-ACOES  DE

TREINAMENTO(R$ 47.49),  350 -  SUBST 65% FC POR ESTAT S/

PSSS(R$  1838.50),  605  -  INDEN.  FAZ.  NAC.  S/  INCIDENCIA(R$

0.00).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social

consideradas foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$

1574.66)

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.161.344-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1585.30 e deveria ter sido de R$

1880.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  786  -  GAS  -  LEI

11416/06  S/PSSS(R$  1662.27),  709  -  ADICIONAL  DE

QUALIFICACAO(R$ 356.20), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$

4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$  284.96),  153  -  GAJ

ESTATUTARIO(R$  6649.06).  As  rubricas  de  desconto  da

Contribuição  Social  consideradas  foram  as  seguintes:  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1585.30) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.095.094-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1585.30 e deveria ter sido de R$

1896.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 710 -  A.Q.-ACOES DE

TREINAMENTO(R$ 94.99), 786 - GAS -  LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 709 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO(R$ 356.20), 140 -

VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 284.96), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06).

As rubricas de desconto da Contribuição Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1585.30) a>

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

ARQUIVADO
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futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.019.704-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1589.21 e deveria ter sido de R$

1884.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 427.44), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$ 4749.33), 153 - GAJ

ESTATUTARIO(R$  6649.06),  709  -  ADICIONAL  DE

QUALIFICACAO(R$  237.47).  As  rubricas  de  desconto  da

Contribuição  Social  consideradas  foram  as  seguintes:  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1589.21) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.782.194-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1607.67 e deveria ter sido de R$

1903.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 65 - VANT. PESSOAL -

LEI  9527/97(R  $729.26),  786  -  GAS  -  LEI  11416/06  S/PSSS(R

$1662.27),  140 -  VENC.  BASE ESTATUTARIO(R$ 4749.33),  26  -

G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$ 47.49),  153 -  GAJ  ESTATUTARIO(R$

6649.06).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social

consideradas foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$

1607.67) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.392.114-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1608.80 e deveria ter sido de R$

1927.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 710 -  A.Q.-ACOES DE

TREINAMENTO(R$ 142.48), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 709 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO(R$ 356.20), 140 -

VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 427.44), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06).

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

ARQUIVADO



Relatório Anual de Atividades da Secretaria de Auditoria Interna - RAINT-2021  43

As rubricas de desconto da Contribuição Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1608.80) 

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.488.034-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1609.61 e deveria ter sido de R$

1905.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 237.47), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97(R$ 313.59), 140 -

VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 237.47), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06).

As rubricas de desconto da Contribuição Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1609.61) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.090.424-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1609.61 e deveria ter sido de R$

1905.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 237.47), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97(R$ 313.59), 140 -

VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 237.47), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06).

As rubricas de desconto da Contribuição Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1609.61)>

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.868.864-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1621.68 e deveria ter sido de R$

1904.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  26  -  G.A.T.S.  -

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

ARQUIVADO
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ESTATUTARIO(R$ 379.95),  140 -  VENC.  BASE ESTATUTARIO(R$

4749.33), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06), 709 - ADICIONAL

DE  QUALIFICACAO(R$  356.20),  710  -  A.Q.-ACOES  DE

TREINAMENTO(R$ 47.49), 786 - GAS -  LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social

consideradas foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$

1621.68) 

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.676.974-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1664.19 e deveria ter sido de R$

1959.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 237.47), 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97(R$

596.89),  786  -  GAS -  LEI  11416/06 S/PSSS(R$  1662.27),  140 -

VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 284.96), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06).

As rubricas de desconto da Contribuição Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1664.19) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.992.224-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1699.18 e deveria ter sido de R$

1994.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 65 - VANT. PESSOAL -

LEI  9527/97(R  $1093.89),  786  -  GAS -  LEI  11416/06  S/PSSS(R

$1662.27),  140 -  VENC.  BASE ESTATUTARIO(R$ 4749.33),  26  -

G.A.T.S. - ESTATUTARIO(R$ 237.47), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$

6649.06).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social

consideradas foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$

1699.18) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO
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Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.040.624-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1736.61 e deveria ter sido de R$

2032.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 237.47), 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97(R$

940.77), 26 - G.A.T.S. - ESTATUTARIO(R$ 379.95), 786 - GAS - LEI

11416/06  S/PSSS(R$  1662.27),  140  -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R$ 4749.33), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06).

As rubricas de desconto da Contribuição Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1736.61)

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.839.384-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1756.78 e deveria ter sido de R$

2052.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 65 - VANT. PESSOAL -

LEI  9527/97(R$  991.81),  786  -  GAS -  LEI  11416/06  S/PSSS(R$

1662.27), 709 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO(R$ 356.20), 140 -

VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 332.45), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06).

As rubricas de desconto da Contribuição Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1756.78)

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.521.014-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1774.43 e deveria ter sido de R$

2093.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 710 -  A.Q.-ACOES DE

TREINAMENTO(R$ 142.48), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 709 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO(R$ 356.20), 65 -

VANT.  PESSOAL -  LEI  9527/97(R$ 1193.78),  140 -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R  $4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R

$237.47), 153 -  GAJ  ESTATUTARIO(R $6649.06).  As rubricas de

desconto  da  Contribuição  Social  consideradas  foram  as

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

ARQUIVADO
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seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1774.43) confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.510.844-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1816.58 e deveria ter sido de R$

2112.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 237.47), 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97(R$

1567.95),  786 -  GAS -  LEI 11416/06 S/PSSS(R$ 1662.27), 140 -

VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 237.47), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06).

As rubricas de desconto da Contribuição Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1816.58)>

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.362.794-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1818.12 e deveria ter sido de R$

2129.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 710 -  A.Q.-AÇÕES DE

TREINAMENTO(R $94.99), 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97(R$

1458.52),  786 -  GAS -  LEI 11416/06 S/PSSS(R$ 1662.27), 709 -

ADICIONAL  DE  QUALIFICACAO(R$  356.20),  140  -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$

237.47),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$ 6649.06).  As  rubricas  de

desconto  da  Contribuição  Social  consideradas  foram  as

seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1818.12)

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.374.524-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1852.43 e deveria ter sido de R$

2155.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  786  -  GAS  -  LEI

11416/06  S/PSSS(R$  1662.27),  65  -  VANT.  PESSOAL  -  LEI

9527/97(R$  1618.99),  140  -  VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

ARQUIVADO
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4749.33), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06), 710 - A.Q.-ACOES

DE TREINAMENTO(R$  47.49),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$

284.96),  709  -  ADICIONAL  DE  QUALIFICACAO(R$  356.20).  As

rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1852.43)

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.370.994-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1858.69 e deveria ter sido de R$

2154.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 237.47), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27),  140  -  VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  65  -

VANT.  PESSOAL  -  LEI  9527/97(R$  1823.15),  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 237.47), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 6649.06).

As rubricas de desconto da Contribuição Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1858.69) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.090.934-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1860.85 e deveria ter sido de R$

2156.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 65 - VANT. PESSOAL -

LEI 9527/97(R$ 1670.03),  786 -  GAS -  LEI  11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 709 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO(R$ 356.20), 140 -

VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  153  -  GAJ

ESTATUTARIO(R$  6649.06),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$

284.96).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social

consideradas foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$

1860.85) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

xxx.283.424-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1866.53 e deveria ter sido de R$

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

ARQUIVADO
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Região/RN 2162.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 237.47), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27),  140  -  VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -

G.A.T.S. - ESTATUTARIO(R$ 284.96), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$

6649.06),  65  -  VANT.  PESSOAL  -  LEI  9527/97(R$ 1823.15).  As

rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1866.53) 

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.915.884-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1874.36 e deveria ter sido de R$

2169.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 569.92), 786 - GAS - LEI 11416/06 S/PSSS(R$

1662.27), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$ 4749.33), 153 - GAJ

ESTATUTARIO(R$ 6649.06), 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97(R

$1823.15).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social

consideradas foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$

1874.36) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.142.764-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1906.83 e deveria ter sido de R$

2129.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 284.96), 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97(R$

1823.15), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$ 4749.33), 153 - GAJ

ESTATUTARIO(R$  6649.06),  709  -  ADICIONAL  DE

QUALIFICACAO(R$  356.20),  710  -  A.Q.-ACOES  DE

TREINAMENTO(R$ 94.99),  350 -  SUBST 65% FC POR ESTAT S/

PSSS(R$  1251.54).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição

Social consideradas foram as seguintes:  917 -  PREVIDÊNCIA -

PSSS(R$ 1906.83) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

ARQUIVADO
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futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.918.028-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 1913.54 e deveria ter sido de R$

2209.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  786  -  GAS  -  LEI

11416/06  S/PSSS(R$  1662.27),  140  -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R$  4749.33),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$

807.39),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$  6649.06),  65  -  VANT.

PESSOAL - LEI 9527/97(R$ 1823.15). As rubricas de desconto da

Contribuição  Social  consideradas  foram  as  seguintes:  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 1913.54) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.110.913-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 2078.85 e deveria ter sido de R$

2455.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  26  -  G.A.T.S.  -

ESTATUTARIO(R$ 284.96), 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97(R$

2984.45), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$ 4749.33), 153 - GAJ

ESTATUTARIO(R$  6649.06),  709  -  ADICIONAL  DE

QUALIFICACAO(R$  237.47),  710  -  A.Q.-ACOES  DE

TREINAMENTO(R$ 47.49),  350 -  SUBST 65% FC POR ESTAT S/

PSSS(R$  2232.38).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição

Social consideradas foram as seguintes:  917 -  PREVIDÊNCIA -

PSSS(R$ 2078.85)

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.506.994-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 2446.81 e deveria ter sido de R$

2765.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  140  -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R$ 6923.36), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 9692.70),

709  -  ADICIONAL  DE  QUALIFICACAO(R$  519.25),  864  -

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL(R$ 1925.63).  As  rubricas de

desconto  da  Contribuição  Social  consideradas  foram  as

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

ARQUIVADO
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seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 2446.81) cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.806.545-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 2446.81 e deveria ter sido de R$

2772.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  140  -  VENC.  BASE

ESTATUTARIO(R$ 6923.36), 153 - GAJ ESTATUTARIO(R$ 9692.70),

709  -  ADICIONAL  DE  QUALIFICACAO(R$  519.25),  710  -  A.Q.-

ACOES DE TREINAMENTO(R$ 138.47), 350 - SUBST 65% FC POR

ESTAT  S/  PSSS(R$  1835.03).  As  rubricas  de  desconto  da

Contribuição  Social  consideradas  foram  as  seguintes:  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 2446.81)

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.365.254-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 2510.92 e deveria ter sido de R$

2965.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  628  -  EMPRESTIMO

CEF(R$  2482.12),  709  -  ADICIONAL  DE  QUALIFICACAO(R$

534.83), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$ 7131.06), 153 - GAJ

ESTATUTARIO(R$  9983.48),  710  -  A.Q.-ACOES  DE

TREINAMENTO(R$  142.62).  As  rubricas  de  desconto  da

Contribuição  Social  consideradas  foram  as  seguintes:  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 2510.92) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.019.505-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 2636.34 e deveria ter sido de R$

3059.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

ARQUIVADO
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QUALIFICACAO(R$ 421.98), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$

8439.42),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$  11815.18),  710  -  A.Q.-

ACOES DE TREINAMENTO(R$ 168.78). As rubricas de desconto

da Contribuição Social consideradas foram as seguintes: 917 -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 2636.34) 

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.064.054-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 3076.56 e deveria ter sido de R$

3600.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICAÇÃO(R $712.40), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$

9498.66),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$  13298.12),  710  -  A.Q.-

ACOES DE TREINAMENTO(R$ 189.98). As rubricas de desconto

da Contribuição Social consideradas foram as seguintes: 917 -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 3076.56) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.113.144-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 3076.56 e deveria ter sido de R$

3618.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 712.40), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$

9498.66),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$  13298.12),  710  -  A.Q.-

ACOES DE TREINAMENTO(R$ 284.96). As rubricas de desconto

da Contribuição Social consideradas foram as seguintes: 917 -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 3076.56) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO
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Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.862.964-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 3272.57 e deveria ter sido de R$

3904.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$  437.70),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$

787.86),  786  -  GAS -  LEI  11416/06 S/PSSS(R$  3063.90),  140 -

VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  8753.97),  153  -  GAJ

ESTATUTARIO(R$  12255.55).  As  rubricas  de  desconto  da

Contribuição  Social  consideradas  foram  as  seguintes:  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 3272.57) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.442.114-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 3444.79 e deveria ter sido de R$

4076.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 65 - VANT. PESSOAL -

LEI  9527/97(R$  1344.17),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$

787.86),  786  -  GAS -  LEI  11416/06 S/PSSS(R$  3063.90),  140 -

VENC.  BASE  ESTATUTARIO(R$  8753.97),  153  -  GAJ

ESTATUTARIO(R$  12255.55).  As  rubricas  de  desconto  da

Contribuição  Social  consideradas  foram  as  seguintes:  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 3444.79) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.990.194-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 3917.72 e deveria ter sido de R$

4569.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 474.94), 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97(R$

4670.58), 26 - G.A.T.S. - ESTATUTARIO(R$ 664.90), 140 - VENC.

BASE  ESTATUTARIO(R$  9498.66),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$

13298.12), 710 - A.Q.-ACOES DE TREINAMENTO(R$ 189.98). As

rubricas  de  desconto  da  Contribuição  Social  consideradas

foram as seguintes: 917 - PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 3917.72)

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

ARQUIVADO
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confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.846.024-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 4699.97 e deveria ter sido de R$

5498.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição  Social  foram  as  seguintes:  41  -  DIF.  SUBSIDIO-

DESIGNACAO(R$  1684.46),  506  -  SUBSIDIO  JUIZ  TRAB

SUBSTITUTO(R$  32004.65).  As  rubricas  de  desconto  da

Contribuição  Social  consideradas  foram  as  seguintes:  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 4699.97) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.655.712-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 5021.84 e deveria ter sido de R$

5858.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 1069.66), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$

14262.12),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$  19966.96),  710  -  A.Q.-

ACOES DE TREINAMENTO(R$ 285.24). As rubricas de desconto

da Contribuição Social consideradas foram as seguintes: 917 -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 5021.84)

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.893.994-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 5498.01 e deveria ter sido de R$

6563.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  505  -  SUBSIDIO JUIZ

TITULAR VARA(R$ 33689.11), 310 - GECJ JUIZ VT-13.095/15-SEM

PSS(R$  11229.70).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

ARQUIVADO
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Social consideradas foram as seguintes:  917 -  PREVIDÊNCIA -

PSSS(R$ 5498.01) 

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.939.314-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 5498.01 e deveria ter sido de R$

6563.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  505  -  SUBSIDIO JUIZ

TITULAR VARA(R$ 33689.11), 310 - GECJ JUIZ VT-13.095/15-SEM

PSS(R$  11229.70).  As  rubricas  de  desconto  da  Contribuição

Social consideradas foram as seguintes:  917 -  PREVIDÊNCIA -

PSSS(R$ 5498.01) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.722.044-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 5561.90 e deveria ter sido de R$

6455.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 1168.84), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R

$15584.60),  153 -  GAJ ESTATUTARIO(R $21818.44),  710 -  A.Q.-

ACOES DE TREINAMENTO(R $155.84). As rubricas de desconto

da Contribuição Social consideradas foram as seguintes: 917 -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 5561.90)

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

xxx.940.994-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 5561.90 e deveria ter sido de R$

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

ARQUIVADO
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Região/RN 6515.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  709 -  ADICIONAL DE

QUALIFICACAO(R$ 1168.84), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$

15584.60),  153  -  GAJ  ESTATUTARIO(R$  21818.44),  710  -  A.Q.-

ACOES DE TREINAMENTO(R$ 467.54). As rubricas de desconto

da Contribuição Social consideradas foram as seguintes: 917 -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 5561.90) 

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.237.114-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 5780.56 e deveria ter sido de R$

6563.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social  foram as  seguintes:  505  -  SUBSIDIO JUIZ

TITULAR VARA(R$ 33689.11), 310 - GECJ JUIZ VT-13.095/15-SEM

PSS(R$  7112.14),  53  -  DIF.  SUBSIDIO  RESOL  72/09-CNJ  -

TITULAR(R$ 1487.12). As rubricas de desconto da Contribuição

Social consideradas foram as seguintes:  917 -  PREVIDÊNCIA -

PSSS(R$ 5780.56) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

futuro possível recolhimento insuficiente

ARQUIVADO

Tribunal  Regional  do

Trabalho  da  21ª

Região/RN

xxx.839.204-xx Desconto  de  Contribuição  Social  insuficiente.  O  valor  da

Contribuição Social foi de R$ 8224.76 e deveria ter sido de R$

9210.00.  As  rubricas  consideradas  na  base  de  cálculo  da

Contribuição Social foram as seguintes: 65 - VANT. PESSOAL -

LEI  9527/97(R$  13803.36),  709  -  ADICIONAL  DE

QUALIFICACAO(R$  1168.84),  26  -  G.A.T.S.  -  ESTATUTARIO(R$

935.08), 140 - VENC. BASE ESTATUTARIO(R$ 15584.60), 153 - GAJ

ESTATUTARIO(R$  21818.44),  710  -  A.Q.-ACOES  DE

TREINAMENTO(R$  467.54).  As  rubricas  de  desconto  da

Contribuição  Social  consideradas  foram  as  seguintes:  917  -

PREVIDÊNCIA - PSSS(R$ 8224.76) 

Ante  a  constatação  de  que  a  rubrica

controvertida  não  reflete  vantagem

pecuniária  permanente  incorporável  aos

proventos  de  aposentadoria  ou

vencimento/subsídio do segurado, assiste

razão ao órgão de vinculação ao entender

que  os  respectivos  valores  não  devem,

obrigatoriamente,  integrar  a  base  de

cálculo  da  contribuição  social.  Não

obstante  o  indício  não  tenha  se

confirmado, convém manter a ocorrência

em monitoramento com vistas a verificar

ARQUIVADO
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futuro possível recolhimento insuficiente

Tipo de Indício : Decumprimento de Jornada de Trabalho

Nome Órgão CPF Descrição do Indício Última manifestação do Controle 

Externo

Estado

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª 

Região/RN

xxx.839.204-xx Incompatibilidade de jornada de trabalho em vínculos 

empregatícios: JUIZ TITULAR DA 2ª VARA DO TRABALHO DE 

NATAL - CARREIRA DA MAGISTRATURA TRABALHISTA -/

Tribunal Regional do Trabalho da 21 Região/RN 

/TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÿO 

(Jornada informada: 40h) (EXTRASIAPE), PROFESSOR DO 

MAGISTERIO SUPERIOR/UNIVERSIDADE FED. DO RIO GRANDE 

DO NORTE/DIRETORIA DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL 

(Jornada informada: 40h) (SIAPE), 

O indício foi colocado em 

monitoramento em atendimento ao 

disposto no item 9.5 inciso II do 

Acórdão 1055/2021-PL, de relatoria 

do Ministro Jorge Oliveira

EM 

MONITORAMENTO

Tipo de Indício : Inobservância do teto constitucional para pensionistas que possuem outro vínculo

Nome Órgão CPF Descrição do Indício Última manifestação do Controle 

Externo

Estado

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª 

Região/RN

xxx.627.494-xx Os rendimentos dos vínculos como servidor(a) e 

pensionista, contabilizados conjuntamente, extrapolam 

o teto remuneratório constitucional em R$ 1589.72. 

Rendimentos como servidor(a): R$ 10280,01.Valor da 

pensão: R$ 30909,71

Ante os esclarecimentos, o indício não

se confirmou irregular. A despeito 

disso, convém manter a ocorrência 

em monitoramento com vistas a 

verificar futuro possível violação ao 

teto.

EM 

MONITORAMENTO

Tipo de Indício : Parcela incompatível com subsídio

Nome Órgão CPF Descrição do Indício Última manifestação do Controle 

Externo

Estado
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TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

XXX.268.834-XX Servidor recebe a rubrica REPR. MENSAL JUIZ PRES. TRT, no 

valor de R$ 775.53 (ref. 01/2021), a qual é incompatível com o 

regime de subsídio

Ante os esclarecimentos, o indício não se 

confirmou irregular. A despeito disso, 

convém manter a ocorrência em 

monitoramento com vistas a verificar 

futura possível pagamento de parcela 

incompatível com subsídio.

EM 

MONITORAMENTO

Tipo de Indício : Valor de VPNI sofreu algum reajuste desde o primeiro pagamento

Nome Órgão CPF Descrição do Indício Última manifestação do Controle 

Externo

Estado

TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

215.580.864-xx Valor de VPNI (Quintos/Décimos) sofreu algum reajuste desde o

primeiro pagamento. Valor original: R$ 1823.15; Valor atual: R$ 

2697.17

Diante da demonstração de que 

houve reformulação ou nova 

incorporação de função comissionada

concedida por meio de decisão 

judicial, o indício se encontra 

regularizado. Por conseguinte, 

promove-se seu arquivamento sem a 

contabilização do benefício esperado.

EM 

MONITORAMENTO
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TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

xx.819.784-xx Valor de VPNI (Quintos/Décimos) sofreu algum reajuste desde o

primeiro pagamento. Valor original: R$ 2984.45; Valor atual: R$ 

4415.20

Diante da demonstração de que 

houve reformulação ou nova 

incorporação de função comissionada

concedida por meio de decisão 

judicial, o indício se encontra 

regularizado. Por conseguinte, 

promove-se seu arquivamento sem a 

contabilização do benefício esperado.

EM 

MONITORAMENTO

TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

xxx.421.344-xx Valor de VPNI (Quintos/Décimos) sofreu algum reajuste desde o

primeiro pagamento. Valor original: R$ 4146.52; Valor atual: R$ 

6134.36

Diante da demonstração de que 

houve reformulação ou nova 

incorporação de função comissionada

concedida por meio de decisão 

judicial, o indício se encontra 

regularizado. Por conseguinte, 

promove-se seu arquivamento sem a 

contabilização do benefício esperado.

EM 

MONITORAMENTO

TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

xxx.950.824-xx Valor de VPNI (Quintos/Décimos) sofreu algum reajuste desde o

primeiro pagamento. Valor original: R$ 6735.58; Valor atual: R$ 

9964.62

Diante da demonstração de que 

houve reformulação ou nova 

incorporação de função comissionada

concedida por meio de decisão 

judicial, o indício se encontra 

EM 

MONITORAMENTO
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regularizado. Por conseguinte, 

promove-se seu arquivamento sem a 

contabilização do benefício esperado.

Tipo de Indício : Acumulação  Irregular de Cargos

Nome Órgão CPF Descrição do Indício Última manifestação do Controle 

Externo

Estado

Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª 

Região/RN

XXX.918.028-XX Acumulação irregular de vínculos empregatícios na 

Administração Pública: MINISTÉRIO DA DEFESA/COMANDO DO 

EXÉRCITO (VINCULADOR) /B ADM GU N(TERCEIRO-SARGENTO - 

CARREIRA - COMBATENTE); Tribunal Regional do Trabalho da 

21ª Região/RN /Tribunal Regional do Trabalho da 21Âª 

RegiÃ£o(TÃ¿CNICO JUDICIÃ?RIO - NÃ?VEL MÃ¿DIO C13 - .);

Os esclarecimentos apresentados pela 

unidade jurisdicionada afastaram a 

irregularidade, de forma que o indício 

pode ser arquivado. Trata-se de militar 

reformado, que ingressou posteriormente 

em outro órgão, antes da EC 20/98. 

Encaixa-se na exceção da EC 20/1998 (art. 

11).

ARQUIVADO

Tipo de Indício : Admissão de Servidor sem ato de concessão no e-pessoal

Nome Órgão CPF Descrição do Indício Última manifestação do
Controle Externo

Estado
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TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 21Âª 
REGIÃO

xxx.976.993-xx Servidor/militar admitido sem ato de concessão lançado  no 

sistema e-Pessoal do TCU 

Os esclarecimentos apresentados pela 

unidade jurisdicionada afastaram a 

irregularidade, de forma que o indício 

pode ser arquivado.

ARQUIVADO

TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

xxx.575.414-xx Servidor/militar admitido sem ato de concessão lançado no 

sistema e-Pessoal do TCU

Os esclarecimentos apresentados pela 

unidade jurisdicionada afastaram a 

irregularidade, de forma que o indício 

pode ser arquivado.

ARQUIVADO
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TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

xxx.764.658-x Servidor/militar admitido sem ato de concessão lançado no 

sistema e-Pessoal do TCU 

Os esclarecimentos apresentados pela 

unidade jurisdicionada afastaram a 

irregularidade, de forma que o indício 

pode ser arquivado.

ARQUIVADO

TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

xxx.859.384-xx Servidor/militar admitido sem ato de concessão lançado no 

sistema e-Pessoal do TCU 

Os esclarecimentos apresentados pela 

unidade jurisdicionada afastaram a 

irregularidade, de forma que o indício 

pode ser arquivado.

ARQUIVADO

Tipo de Indício :Remuneração acima do Teto

Nome Órgão CPF Descrição do Indício Última manifestação do
Controle Externo

Estado
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TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 21Âª 
REGIÃO

xxx.940.994-xx Pagamento acima do teto constitucional no mês 01/01/2021, 

totalizando R$ 41659.58. Rubricas consideradas no cálculo: 140 -

VENC. BASE ESTATUTARIO, 141 - OPÇÃO 65% DA FC - 

ESTATUTARIO, 141 - OPÇÃO 65% DA FC - ESTATUTARIO, 153 - GAJ

ESTATUTARIO, 649 - ANAJUSTRA-ASSOC NAC SERV JUSTI, 678 - 

ASTRA MENSALIDADE, 709 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO, 917 -

PREVIDENCIA - PSSS, 710 - A.Q.-AÇÕES DE TREINAMENTO, 181 - 

OPção 65% CJ-ESTÁS, 701 - REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL,

Ante os esclarecimentos, o indício não se 

confirmou irregular. A despeito disso, 

convém manter a ocorrência em 

monitoramento com vistas a verificar 

futuro possível violação ao teto.

ARQUIVADO

TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

xxx.093.534-xx Pagamento acima do teto constitucional no mês 01/01/2021, 

totalizando R$ 51046.42. Rubricas consideradas no cálculo: 26 - 

G.A.T.S. - ESTATUTARIO, 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97, 140 - 

VENC. BASE ESTATUTÁRIO, 141 - OPÇÃO 65% DA FC - 

ESTATUTÁRIO, 141 - OPÇÃO 65% DA FC - ESTATUTÁRIO, 153 - GAJ

ESTATUTÁRIO, 627 - ASTRA-INSTIT. JUVINO BARRETO, 628 - 

EMPRESTIMO CEF, 649 - ANAJUSTRA-ASSOC NAC SERV JUSTI, 678 

- ASTRA MENSALIDADE, 709 - ADICIONAL DE QUALIFICACAO, 917

- PREVIDENCIA - PSSS, 710 - A.Q.-AÇÕES DE TREINAMENTO, 721 -

ASTRA - CONVÊNIO UNIODONTO, 181 - OPÇÃO 65% CJ-ESTAT>

Ante os esclarecimentos, o indício não se 

confirmou irregular. A despeito disso, 

convém manter a ocorrência em 

monitoramento com vistas a verificar 

futuro possível violação ao teto.

ARQUIVADO

TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

xxx.609.214-xx Pagamento acima do teto constitucional no mês 01/01/2021, 

totalizando R$ 62256.92. Rubricas consideradas no cálculo: 26 - 

G.A.T.S. - ESTATUTARIO, 65 - VANT. PESSOAL - LEI 9527/97, 140 - 

VENC. BASE ESTATUTÁRIO, 153 - GAJ ESTATUTÁRIO, 627 - ASTRA-

INSTIT. JUVINO BARRETO, 649 - ANAJUSTRA-ASSOC NAC SERV 

JUSTI, 678 - ASTRA MENSALIDADE, 709 - ADICIONAL DE 

QUALIFICACAO, 917 - PREVIDêNCIA - PSSS, 710 - A.Q.-AÇÕES DE 

TREINAMENTO, 181 - OPÇÃO 65% CJ-ESTAT, 181 - OPÇÃO 65% 

CJ-ESTÁS, 701 - REDUTOR TETO CONSTITUCIONAL,

Ante os esclarecimentos, o indício não se 

confirmou irregular. A despeito disso, 

convém manter a ocorrência em 

monitoramento com vistas a verificar 

futuro possível violação ao teto.

ARQUIVADO



Relatório Anual de Atividades da Secretaria de Auditoria Interna - RAINT-2021  63

Tipo de Indício :Servidor Falecido Recebendo Remuneração

Nome Órgão CPF Descrição do Indício Última manifestação do
Controle Externo

Estado

TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 21Âª 
REGIÃO

xxx.685.934-xx Servidor faleceu em 14/04/2021(SISOBI), não é instituidor

de pensão e consta na folha de pagamento referente a 

05/2021. Origem do registro de óbito: 7 SERVIÇO 

REGISTRAL GOMES DE SOUZA, RUA PROJETADA QD 15 LT 

03 CONJ RENASCER I, VARADOURO CEP: 58011290 JOÃO 

PESSOA (PB). Certidão de óbito: Livro C151, Folha 8, 

Número 38698, Data da emissão 23/04/2021

O TCU continuará monitorando o 

caso nos próximos ciclos de 

fiscalização. Caso volte a ocorrer, o 

indício será devolvido para outros 

esclarecimentos.

EM 

MONITORAMENTO

TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

xxx.915.594-xx Servidor faleceu em 14/06/2021(SISOBI), não é instituidor

de pensão e consta na folha de pagamento referente a 

07/2021. Origem do registro de óbito: CARTÓRIO DO 

REGISTRO CIVIL DE BODOCONGO, AV BARAO RIO 

BRANCO 1146, PRATA CEP: 58400575 CAMPINA GRANDE 

(PB). Certidão de óbito: Livro C 49, Folha 169, Número 

17448, Data da emissão 14/06/2021

O TCU continuará monitorando o 

caso nos próximos ciclos de 

fiscalização. Caso volte a ocorrer, o 

indício será devolvido para outros 

esclarecimentos.

EM 

MONITORAMENTO
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TRIBUNAL REGIONAL DO

TRABALHO DA 21Âª 

REGIÃO

xxx.811.024-xx Servidor faleceu em 15/01/2021(SISOBI), não é instituidor

de pensão e consta na folha de pagamento referente a 

02/2021. Origem do registro de óbito: QUINTO OFICIO DE

NOTAS NATAL, RUA PRESIDENTE BANDEIRA 364, 

ALECRIM CEP: 59040200 NATAL (RN). Certidão de óbito: 

Livro C 221, Folha 126, Número 72326, Data da emissão 

19/01/2021

O TCU continuará monitorando o 

caso nos próximos ciclos de 

fiscalização. Caso volte a ocorrer, o 

indício será devolvido para outros 

esclarecimentos.

EM 

MONITORAMENTO


