
 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

Missão: Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com 

celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO  
EXERCÍCIO - 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal – RN  
Julho/2016 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

Missão: Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com 

celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERSO PROPOSITADAMENTE EM BRANCO 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

Missão: Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com 

celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS 
 
ARP – Ata de Registro de Preços 
CAD - Coordenadoria Administrativa  
CLP - Coordenadoria de Logística e Patrimônio 
CNJ – Conselho Nacional de Justiça 
CEA - Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura 
CEF – Coordenadoria de Execução Financeira 
CGP – Coordenadoria de Gestão de Pessoas 
COF – Coordenadoria e Orçamento e Finanças 
COSO II - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
CJTMFF - Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto  
CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
DEJT – Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho 
DG – Diretoria-Geral 
DN – Decisão Normativa 
DOE - Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte. 
EJ– Escola Judicial – TRT 21ª Região 
E-GESTÃO - Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça 
do Trabalho 
GP – Gabinete da Presidência 
GRU – Guia de Recolhimento da União 
IDEMA - Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente/RN  
IN – Instrução Normativa 
JT – Justiça do Trabalho  
KW - Kilowatt 
LOA – Lei Orçamentária Anual 
Memo. - Memorando 
MPOG – Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Of. – Ofício 
PAA – Plano Anual de Auditoria 
PAE – Parcela Autônima de Equivalência 
PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público  
PE – Pregão Eletrônico 
PEJT - Plano Estratégico da Justiça do Trabalho 
PEI – Planejamento Estratégico Institucional 
Pje – Processo Judicial Eletrônico 
PLOA – Projeto de Lei Orçamentária Anual 
Port. – Portaria 
PROAD – Processo Administrativo Eletrônico 
Proc. – Processo 
Pron. – Pronunciamento 
QACI - Questionário de Avaliação dos Controles Internos 
RAE - Reuniões de Análise da Estratégia 
RAIS - Relação Anual de Informações Sociais 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

Missão: Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com 

celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

RCL – Receita Corrente Líquida 
RDI – Requisição de Documentos e Informações 
Res. - Resolução 
RG – Relatório de Gestão 
SCI – Secretaria de Controle Interno 
SECEX/RN - Secretaria de Controle Externo no Estado do Rio Grande do Norte 
SGP - Secretária Geral da Presidência 
SEPLAN – Secretaria de Planejamento Estratégico 
SEREP - Setor de Registro Patrimonial 
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira da Administração Pública 
Federal 
SIGEST - Sistema de Gestão Estratégica 
SISAC - Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões 
SPIUNET – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de uso especial da União 
SRH - Sistema de Recursos Humanos 
SRP – Sistema de Registro de Preço 
SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
TCU – Tribunal de Contas da União 
TRT – Tribunal Regional do Trabalho 
TST – Tribunal Superior do Trabalho 
UO – Unidade Orçamentária 
UPC - Unidade Prestadora de Contas 
URV - Unidade Real de Valor 
 

 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

Missão: Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com 

celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

LISTA DE TABELAS, QUADROS, GRÁFICOS E FIGURAS 
 
Quadro 01: Resumo da Execução dos Créditos Autorizados na LOA     

Quadro 02 - Resumo do Desempenho Físico e Financeiro do Programa 0571 

Quadro 03 – Desempenho dos Indicadores do PEI 

Quadro 04: Desempenho dos Indicadores do PE-JT 

Quadro 05 – Força de trabalho do TRT21 

Quadro 06– Distribuição da lotação efetiva 

Quadro 07 – Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas 

Quadro 08 - Número de processos recebidos em relação ao número de processos julgados - 
Exercício de 2015 

Quadro 09 - Desempenho da UJ em relação ao ano anterior 

Quadro 10 - Número de processos de atos de pessoal analisados 

Quadro 11- Número de aquisição por modalidade 

Quadro 12 – Processos de dispensa e inexigibilidade de licitação 

Quadro 13 – Processos licitatórios 

Quadro 14 - Demonstrativo dos imóveis 

Quadro 15 – Escala para Pontuação de Testes de Controle 

Quadro 16 - Resultado dos Componentes do COSO II 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

Missão: Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com 

celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

SUMÁRIO 
 
ATUAÇÃO, FUNCIONAMENTO E RELACIOMANENTO DA SCI COM A ALTA 
ADMINISTRAÇÃO DA UPC.............................................................................................................8 
1 INTRODUÇÃO ..........................................................................................................................8 
2 RESULTADO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA ...........................................................9 

2.1 AVALIAÇÃO, CONSIDERANDO A NATUREZA JURÍDICA E O NEGÓCIO DA 
UNIDADE JURISDICIONADA, DA CONFORMIDADE DAS PEÇAS EXIGIDAS NOS 
INCISOS I E II DO ART. 13 DA IN TCU Nº 63/2010 COM AS NORMAS QUE REGEM A 
ELABORAÇÃO DE TAIS PEÇAS..................................................................................................9 
2.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DA 
GESTÃO, EM ESPECIAL QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO 
DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO PLANO PLURIANUAL (PPA) COMO DE 
RESPONSABILIDADE DA UPC AUDITADA, DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO 
PLANO ESTRATÉGICO, DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) VINCULADAS A PROGRAMAS TEMÁTICOS, 
IDENTIFICANDO AS CAUSAS DE INSUCESSOS NO DESEMPENHO DA GESTÃO. ..........9 
2.2.1 Relativo ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA: ........................................10 
2.2.2 Relativo à execução física e financeira das ações da LOA: ...............................................10 
2.2.3 Relativo à execução dos Objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico: ..............12 
2.3 AVALIAÇÃO DOS INDICADORES INSTITUÍDOS PELA UPC PARA AFERIR O 
DESEMPENHO DA SUA GESTÃO, PLEO MENOS, QUANTO À: A) CAPACIDADE DE 
REPRESENTAR, COM MAIOR PROXIMIDADE POSSÍVEL, A SITUAÇÃO QUE A UPC 
PRETENDE MEDIR E DE REFLETIR OS RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES 
EFETUADAS NA GESTÃO; B) CONFIABILIDADE DAS FINTES DOS DADOS 
UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DO INDICADOR, AVLAIANDO, PRINCIPALMENTE, 
SE A METODOLOGIA ESCOLHIDA PARA COLETA, PROCESSAMENTO E 
DIVULGAÇÃO É TRANSPARENTE E REPLICÁVEL POR OUTROS AGENTES, 
INTERNOS OU EXTERNO À UPC..............................................................................................14 
2.4 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS ........................................................................18 
2.4.1 Adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às suas atribuições. .....................18 
2.4.2 Observância da legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de pessoal, 
bem como, se for o caso, sobre concessão de aposentadorias, reformas e pensões........................20 
2.4.3 Consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas. ...21 
2.4.4 Tempestividade e qualidade dos registros pertinentes no sistema contábil e nos sistemas 
corporativos obrigatórios. ...............................................................................................................22 
2.4.5 Qualidade do controle da UPC para identificar e tratar as acumulações ilegais de cargos.
 23 
2.5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES..................................24 
2.5.1 Regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições feitas por 
inexigibilidade e dispensa de licitações. .........................................................................................24 
2.5.2 Qualidade dos controles internos administrativos relacionados à atividade de compras e 
contratações.....................................................................................................................................28 
2.6 AVALIAÇÃO DE PASSIVOS ASSUMIDOS PELA UPC SEM PRÉVIA PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS OU DE RECURSOS, NO MÍNIMO, QUANTO À 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

Missão: Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com 

celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

CORREÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR PROVISIONADO; ÀS CAUSAS DA ASSUNÇÃO 
DESSES PASSIVOS; À CAPACIDADE DE GERÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS PELA UPC 
SOBRE TAIS CAUSAS; AOS ESFORÇOS DA UPC PARA MINIMIZAR OU EVITAR A 
OCORRÊNCIA DE PASSIVOS NESSAS CONDIÇÕES.............................................................28 
2.7 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ, NO MÍNIMO, QUANTO À CORREÇÃO DOS REGISTROS 
CONTÁBEIS; À ESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE PESSOAL PARA ADMINISTRAR O 
PATRIMÔNIO E A QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS 
INSTITUÍDOS PELA UJ PARA A REFERIDA GESTÃO. .........................................................30 
2.8 AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS..................................................................33 
2.9 AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE AUDITADA, 
ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS ADOTADAS PARA CUMPRIMENTO 
DAS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.098/2000, DO DECRETO Nº 5.296/2004 E DAS NORMAS 
TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS. .........................................................................................34 
2.10 AVALIAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS ..........................35 

3 CONCLUSÃO ..........................................................................................................................36 
 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

Missão: Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com 

celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

 
ATUAÇÃO, FUNCIONAMENTO E RELACIOMANENTO DA SCI COM A ALTA 
ADMINISTRAÇÃO DA UPC 

A Secretaria de Controle Interno – SCI do TRT21 é uma unidade administrativa 
especializada em auditoria interna, vinculada diretamente à Presidência, conforme dispõe a 
Resolução Administrativa nº 17/2015.  

Atualmente, fazem parte da estrutura da Secretaria de Controle Interno os seguintes setores: 
Setor de Controle de Pagamento de Pessoal – SECOP; Setor de Controle de Licitações, Contratos e 
Legislação – SECOL; Setor de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial – 
SECOF; Setor de Auditoria - SEAUD. 

As atividades e o funcionamento desta SCI estão consolidados em um manual de atividades 
(Ato TRT GP - 574/2015), contendo um manual de auditoria interna, e um manual de atribuições 
(Ato 674/2015).  

Esta Unidade atende as exigências legais, e os fundamentos disciplinados pelo CNJ, pelo 
CSJT, e pelas recomendações do TCU, especialmente, no que diz respeito à independência e 
monitoramento dos trabalhos de auditoria com irrestrito acesso às informações e documentos 
necessários às atividades pertinentes e à desvinculação da unidade de controle interno dos trabalhos 
que possam representar cogestão e por consequência prejudiquem a independência dos trabalhos de 
auditoria. 

Nesse sentido, a competência e a missão constitucional, legal e institucional da SCI se 
materializam por meio de auditoria, inspeção, fiscalização e acompanhamento da execução e da 
gestão orçamentária, financeira e patrimonial do TRT21, na análise dos fatos e atos quanto à 
legalidade, à legitimidade, à moralidade e à economicidade, avaliando a organização nos aspectos 
da economia, da eficiência e da eficácia, bem como quanto à efetividade dos controles internos das 
unidades que compõem a estrutura organizacional do TRT21. 

1 INTRODUÇÃO 

 O presente Relatório de Auditoria refere-se aos exames sobre os atos e fatos da gestão, no 
período de 01/01/2015 a 31/12/2015, sob a responsabilidade dos dirigentes desta Casa, em 
consonância com os artigos 70 a 74 da Constituição Federal, com o disposto na Instrução 
Normativa nº 63/2010 (alterada pela IN nº 72/2013), com a Decisão Normativa - TCU nº 146/2015 
e ainda de acordo com Reunião realizada na SECEX/RN em 02/12/2015.  

 Neste passo, esta Secretaria de Controle Interno - SCI apresenta o Relatório de Auditoria de 
Gestão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, que integra o processo de Tomada de 
Contas do exercício de 2015, juntamente com as demais peças exigidas nos textos normativos 
mencionados. 

 Vale ressaltar, que este Relatório baseou-se nos conteúdos do Relatório de Gestão exigidos 
por força da Decisão Normativa - TCU nº 146/2015, nos conteúdos indicados no Anexo II da 
Decisão Normativa - TCU nº 147/2015 e nos trabalhos de auditoria e monitoramento realizados no 
exercício de 2015, tendo como base o Ato TRT21 nº 574/2015 e Portaria TRT21 nº 589/2015.   
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 Ademais, contém os resultados dos exames com o fundamento nas informações coletadas ao 
longo do exercício tem tela em confronto com os registros contidos em processos administrativos e 
sistemas informatizados tais como: SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, 
SPIUNET - Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União, SIGEST - Sistema de 
Gestão Estratégica, SRH - Sistema de Recursos Humanos, entre outros.   

2 RESULTADO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA 

 Os resultados dos trabalhos estão apresentados a seguir, com as avaliações realizadas nos 
temas definidos no Anexo II da Decisão Normativa - TCU nº 147/2015, bem como na Reunião 
promovida pela SECEX-RN, em 02/12/2015, com o objetivo de compartilhar informações, definir 
estratégias e escopo da auditoria de gestão a ser feita pela Unidade de Controle Interno visando à 
certificação das contas desse exercício. 

2.1 AVALIAÇÃO, CONSIDERANDO A NATUREZA JURÍDICA E O NEG ÓCIO DA 
UNIDADE JURISDICIONADA, DA CONFORMIDADE DAS PEÇAS E XIGIDAS 
NOS INCISOS I E II DO ART. 13 DA IN TCU Nº 63/2010 COM AS NORMAS QUE 
REGEM A ELABORAÇÃO DE TAIS PEÇAS. 

 Com o objetivo de avaliar a conformidade do Relatório de Gestão do exercício de 2015 
deste Tribunal, com as determinações da DN TCU nº 146/2015, DN TCU 147/2015, bem como as 
orientações contidas na Portaria TCU nº 321/2015, foram analisadas as peças exigidas nos incisos I 
a III do art. 13 da IN TCU nº 63/2010, que tratam, respectivamente, do Rol de Responsáveis, dos 
conteúdos e formatos do Relatório de Gestão e do pronunciamento por meio de relatórios e 
pareceres sobre as contas ou sobre a gestão dos responsáveis pela unidade jurisdicionada. 

 Dos exames, verifica-se que as peças que compõem o Processo de Contas do TRT da 21ª 
Região, nos seus aspectos essenciais, estão em conformidade com o disposto no artigo 13 da IN 
TCU nº 63/2010, contemplando os formatos e conteúdos obrigatórios nos termos das DN TCU nº 
146/2015 e da Portaria TCU nº 321/2015. 

 Ratificamos, ainda, que o Relatório de Gestão foi encaminhado tempestivamente, em 
30/03/2016, conforme o Recibo de Entrega da Prestação de Contas Anual, em conformidade, 
portanto, com o que determina o art. 3º, § 5º da IN TCU nº 63/2010. 

2.2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIV OS DA 
GESTÃO, EM ESPECIAL QUANTO À EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO 
CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO PLANO 
PLURIANUAL (PPA) COMO DE RESPONSABILIDADE DA UPC AU DITADA, 
DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS NO PLANO ESTRATÉGICO, D A 
EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES DA LEI ORÇAM ENTÁRIA 
ANUAL (LOA) VINCULADAS A PROGRAMAS TEMÁTICOS, IDENT IFICANDO 
AS CAUSAS DE INSUCESSOS NO DESEMPENHO DA GESTÃO. 

 A avaliação do desempenho do Tribunal Regional do Trabalho, no exercício de 2015, 
considerou os resultados informados no Relatório de Gestão, a análise de cumprimento de metas 
físicas e financeiras das principais ações autorizadas na Lei Orçamentária Anual e a análise do 
cumprimento de metas estabelecidas no Planejamento estratégico. 
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2.2.1 Relativo ao cumprimento dos objetivos estabelecidos no PPA: 

O Plano Plurianual da União para o período de 2012 a 2015 foi instituído pela Lei nº 12.593 
de 18/01/2012 e organizou a atuação governamental por meio de Programas Temático e de Gestão, 
Manutenção e Serviços ao Estado. 

 Dessa forma, os programas vinculados ao Poder Judiciário foram categorizados como 
Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, para os quais não foram definidos 
objetivos, metas ou iniciativas, não havendo, portanto, nenhum programa temático sob a 
responsabilidade desta UPC a ser avaliado neste item. 

2.2.2 Relativo à execução física e financeira das ações da LOA: 

O TRT-21 tem sob sua responsabilidade a execução de 02 (dois) programas integrantes do 
grupo “Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, quais sejam: 0089 - Previdências De Inativos E 
Pensionistas Da União E 0571-Prestação Jurisdicional Trabalhista. A execução total dos créditos 
autorizados na LOA se deu da seguinte forma: 

Quadro 01 - Resumo da Execução dos Créditos Autorizados na LOA                                R$ 1,00 

Ação (Cod/Desc) Autorizado (a) Empenhado (b) Liquidado 
% 

Executado 
(b) / (a)  

00M1 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS 
DECORRENTES DO 
AUXILIOFUNERAL E NATALIDADE 

R$ 66.756 R$ 66.756 R$ 66.756 100 

0181 - PAGAMENTO DE 
APOSENTADORIAS E PENSOES - 
SERVIDORES CIVIS 

R$ 29.167.036 R$ 29.167.036 R$ 28.576.681 97,97 

09HB - CONTRIBUICAO DA UNIAO, 
DE SUAS AUTARQUIAS E 
FUNDACOES PARA O CUSTEIO DO 
REGIME DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS  

R$ 26.161.335 R$ 26.161.335 R$26.147.623 100 

14VZ - CONSTRUCAO DO ANEXO NO 
COMPLEXO JUDICIARIO 
TRABALHISTA  EM NATAL-RN 

R$ 29.991 R$  0,00 R$ 0,00 0 

2004 - ASSISTENCIA MEDICA E 
ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES 
CIVIS 

R$ 6.568.329 R$ 6.375.005 R$ 6.375.005 97,06 

2010 - ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR 
AOS DEPENDENTES DOS 
SERVIDORES CIVIS 

R$ 1.274.681 R$ 1.207.184 R$ 1.207.184 94,7 

2011 - AUXILIO-TRANSPORTE AOS 
SERVIDORES CIVIS 

R$ 1.200 R$ 961 R$ 961 80 

2012 - AUXILIO-ALIMENTACAO AOS 
SERVIDORES CIVIS 

R$ 9.217.482 R$ 8.831.001 R$ 8.831.001 95,81 

20TP - PAGAMENTO DE PESSOAL 
ATIVO DA UNIAO 

R$ 141.686.949 R$ 141.686.814 R$ 141.677.440 100 
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2549 - COMUNICACAO E 
DIVULGACAO INSTITUCIONAL 

R$ 302.000 R$ 187.395 R$ 160.613 62,05 

4224 - ASSISTENCIA JURIDICA A 
PESSOAS CARENTES 

R$ 1.152.000 R$ 565.440 R$ 351.768 49,08 

4256 - APRECIACAO DE CAUSAS NA 
JUSTICA DO TRABALHO 

R$ 28.969.483 R$ 23.557.877 R$ 19.379.043 81,31 

Total R$ 244.597.242 R$ 237.806.804 R$ 232.774.075 97,22 

Fonte: Elaborado pela equipe com base em informações do Senado Federal. Disponível 
https://www12.senado.leg.br/orcamento/loa. Acessado em 13/06/2016. 

Inicialmente, advertimos que, para avaliação da execução financeira, consideramos as 
despesas empenhadas no exercício, conforme previsto no art. 35, inciso II da Lei 4.320/64. 

Como se observa, embora algumas ações apresentem um baixo percentual de execução, do 
total de créditos autorizados para a entidade, foram realizados 97,22%. Em linhas gerais, revela-se 
um desempenho satisfatório da gestão quanto seus resultados orçamentários e financeiros. 

As principais ações de responsabilidade da entidade auditada estão inseridas no Programa 
0571, cujo desempenho físico e financeiro está resumido no quadro abaixo:  

Quadro 02: Resumo do Desempenho Físico e Financeiro do Programa 0571 

Fonte: Elabora pela equipe de auditoria com base em informações do Relatório de Gestão 2015  

Alguns resultados foram executados aquém do previsto, no entanto, não são suficientes 
para certificar a ineficiência ou a ineficácia da gestão na execução da LOA, consoante abordado em 
sequência, a partir de informações do Tribunal em seu Relatório de Gestão 2015: 

a) A Ação 4256 (Apreciação de causas na justiça do Trabalho):  

Essa ação tem como produto mais importante os “processos julgados” em conseqüência de 
ser a principal atividade finalística da entidade. A avaliação da execução física desse produto, 
comparando-se exclusivamente o resultado alcançado com a meta estabelecida para o exercício 
analisado, aponta que a gestão foi eficaz na sua execução, pois se observa que o cumprimento 
superou em 6% o previsto. Portanto, um número maior de processos julgado é um aspecto positivo. 
No mesmo sentido, a avaliação comparativa da execução física com a financeira indica que a gestão 
utilizou os recursos de forma eficiente, pois, como se observa, entregou mais produtos e se realizou 
menos despesa do estavam previstos. 

Ação 4256 (Apreciação de causas na justiça do Trabalho) 

Execução física Execução financeira 
Produto 

Unidade 
Meta 

Prevista 
Meta 

Realizada 
% 

Dotação 
autorizada 

Despesa 
empenhada 

% 

Processos julgados Unidade 36.000 38.165 106 R$ 27.366.992 R$ 22.182.162 81 
Servidores capacitados Unidade 1.700 1.528 89 R$ 1.211.502  R$ 1.085.643 89 
Magistrados capacitados Unidade 190 133 70 R$ 270.989 R$ 208.510 76 

AÇÃO 4224 (Assistência Jurídica a Pessoas Carentes) 
Perícias realizadas para 
pessoas 
comprovadamente 
carentes 

Unidade 960 378 39 R$ 1.152.000  R$ 565.440 49 
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No tocante a capacitação de servidores e magistrados, conforme justificado pela unidade 
responsável pelo Planejamento da entidade auditada, a meta estabelecida foi superestimada, 
contribuindo assim com o seu não cumprimento total. Já a avaliação comparativa da execução física 
e financeira demonstra equilíbrio.  

b) A Ação 4224 (Assistência Jurídica a Pessoas Carentes):  

A meta realizada representa as necessidades ocorridas da realização de periciais para 
pessoas comprovadamente carentes em ações trabalhistas. Um menor número pode significar um 
aspecto positivo. Já com relação à avaliação comparativa das metas físicas e financeira, se observa 
que ocorreu um pequeno desequilíbrio, resultado de um ajustamento ocorrido em 01/06/2015 dos 
valores máximos de honorários periciais, Portaria Presidência TRT 21 n° 277/2015. 

Portanto, com base nas análises realizadas, conclui-se que o resultado quantitativo da 
gestão foi satisfatório, quanto à eficiência e eficácia no cumprimento das metas físicas e financeiras 
estabelecidas na LOA. Ressalta-se ainda que diante das peculiaridades dos produtos entregues, não 
foi possível realizar a avaliação dos aspectos qualitativos.  

2.2.3 Relativo à execução dos Objetivos estabelecidos no Planejamento Estratégico: 

O planejamento estratégico foi idealizado para o período de 2015-2020, com definição de 07 
(sete) temas, 10 (dez) objetivos estratégicos desdobrados em 21 (vinte e um) indicadores com o 
propósito de refletir o desempenho da gestão. Desse universo avaliamos 10 (dez) indicadores. 

Quadro 03: Desempenho dos Indicadores do PEI 

 
Nº 

 
Denominação 

Critério de 
avaliação 

Índice de 
Referência 

2014 

Índice 
previsto 

2015 

Índice 
Observado 

2015 

Desempenho 
(%) 

Situação 
da meta 

1 

Taxa de 
congestionamento na 
fase de conhecimento 

no 1º grau 

Quanto 
menor 
melhor 

 
38,9% 

 
35,7% 

 
37% 

 
96,3% 

 
Cumprido 
parcialme

nte 

2 

Taxa de 
congestionamento na 
fase de execução no 

1º grau 

Quanto 
menor 
melhor 

 
77,77% 

 
71,2% 

 
70,3% 

 
101,2% 

 
Cumprida 

 

3 
Taxa de 

congestionamento no 
2º grau 

Quanto 
menor 
melhor 

 
48,2% 

 
43,80% 

 
43,20 

 
101,4% 

 
Cumprida 

4 
Redução do 

Consumo de Energia 

Quanto 
menor 
melhor 

 
3.159.186 

kW 

 
3.143.390 

kW 

 
3.179.686 

kW 

 
98,94% 

 
Cumprido 
parcialme

nte 

5 
Índice de satisfação 
do usuário externo 
com a comunicação 

Quanto 
MAIOR, 
melhor 

 
Não há 

 
60% 

 
74,8% 

 
124,66% 

 
Cumprida 

6 
Índice de processos 

baixados por 
magistrado (1ª Grau) 

Quanto 
MAIOR, 
melhor. 

 
1.114,70 

 
1.201,93 

 
1.195,16 

 
99,45% 

 
Cumprido 
parcialme

nte 
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7 

Índice de Processos 
Baixados por 

Magistrados (2º 
Grau) 

Quanto 
MAIOR, 
melhor 

 
930,75 

 
977,29 

 
1.030,75 

 
105,5% 

 
Cumprida 

8 

Índice de Execução 
do Orçamento 

Disponibilizado 
(IEOD) 

Quanto 
MAIOR, 
melhor 

56,86% 58,86% 65,32% 111% 
 

Cumprida 

Fonte: Elaborado pela equipe de Auditoria com base em informações do Relatório de Gestão 2015. 
 

Inicialmente, cumpre ressaltar que, malgrado alguns resultados não tenham alcançado o 
cumprimento integral, esta Unidade de Controle Interno entende que isso não revelou ineficiência 
ou ineficácia da gestão na execução dos objetivos do Planejamento Estratégico. Abaixo, 
transcrevemos informações e justificativas contidas nos exames de avaliação baseados nos 
relatórios extraídos dos sistemas e-Gestão e SIGEST que confirmam as conclusões abaixo 
transcritas.  

a) Taxa de congestionamento na fase de conhecimento no 1º grau: da análise do 
desempenho desse indicador conclui-se que embora a meta não tenha sido cumprida na sua 
totalidade (alcance de 37% para uma meta de 35,7%), verifica-se que o resultado foi bem próximo 
do previsto (96,3%), já que quanto menor a taxa, melhor. Dessa forma, o resultado desse indicador 
evidencia o alcance do objetivo estratégico relacionado a promoção da efetividade no cumprimento 
das decisões. 

b) Taxa de congestionamento na fase de execução no 1º grau: a avaliação do resultado 
desse indicador confirmou o cumprimento da meta estabelecida (101,2%). Reforça o compromisso 
de alcance do objetivo estratégico de promoção da efetividade no cumprimento das decisões, isto é, 
contribuindo para a celeridade da prestação jurisdicional. 

c) Taxa de congestionamento no 2º grau: assim como os indicadores descritos nos itens 
anteriores, essa Taxa também relaciona-se ao objetivo estratégico de efetividade no cumprimento 
das decisões. O resultado da avaliação confirmou que a meta foi cumprida adequadamente 
(101,4%), destacando a aderência e compromisso também das unidades de 2ª Instância com as 
metas estabelecidas no Plano Estratégico.  

d) Redução do Consumo de Energia: A taxa está relacionada com o objetivo estratégico da 
promoção, aplicação e fortalecimento da responsabilidade socioambiental. A avaliação concluiu que 
a meta não foi cumprida já que houve aumento no consumo de energia elétrica de 3.159.186kW em 
2014 para 3.179.686kW em 2015 neste Tribunal. É oportuno destacar que com a verificação do não 
cumprimento da meta estabelecida, no decorrer do próprio exercício de 2015, foi aprovada a RA nº 
44/2015 em 29/10/2015, que alterou o horário de expediente dos Órgãos do TRT21, relativamente 
ao seu término às 16 horas, visando reduzir custos e trazer benefícios para o meio ambiente com a 
utilização sustentável da energia elétrica. Verificou-se, dessa forma, uma redução na média mensal 
de consumo de energia elétrica nos meses de novembro e dezembro de 2015.   

e) Índice de satisfação do usuário externo com a comunicação: esse Índice relaciona-se 
com o objetivo estratégico da atuação institucional, que visa promover uma comunicação efetiva 
voltada a atender o público externo a respeito das ações institucionais, valores e visão do TRT21. 
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Para apuração desse indicador foi realizada Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo. A meta foi 
cumprida satisfatoriamente (74,8%). 

f) Índice de processos baixados por magistrado (1ª Grau): esse indicador está alinhado ao 
objetivo estratégico de racionalização de rotinas, visando ao ganho de produtividade para assegurar 
uma prestação jurisdicional rápida e de qualidade, simplificando, agilizando e racionalizando 
rotinas. Nos exames de auditoria, foi confirmado o não cumprimento da meta, entretanto a sua 
execução foi bem próxima do previsto, perfazendo um desempenho de 99,5%. 

g) Índice de Processos Baixados por Magistrados (2º Grau): o índice refere-se ao objetivo 
estratégico da racionalização de rotinas. Verificou-se o cumprimento da meta estabelecida 
(105,5%). 

h) Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD): Este indicador esta inserido 
tanto no PEI quanto no PE-JT. Tem relação com o objetivo estratégico de garantir os recursos 
orçamentários para alcance da execução da estratégia. A avaliação comprovou que a  meta foi 
cumprida adequadamente (111%). Isto é, o TRT21 aumentou a execução do orçamento 
disponibilizado em relação aos anos anteriores.     

A SCI também avaliou indicadores estabelecidos no PE-JT. Abaixo identificamos os 2 
(dois) indicadores avaliados. 

Quadro 04: Desempenho dos Indicadores do PEJT 

 
Nº 

 
Denominação 

Critério de 
avaliação 

Índice de 
Referência 

2014 

Índice 
previsto 

2015 

Índice 
Observado 

2015 

Desempenho 
(%) 

Situação 
da meta 

1 

 
Índice de Processos 

Julgados 
 

Quanto 
MAIOR, 
melhor 

101,8% 100% 100,1% 
 

101,1% 
 

Cumprida 

2 
Índice de Execução 

 

Quanto 
MAIOR, 
melhor 

150,6% 100% 189,4% 189,4% 
 

Cumprida 
 

Fonte: Elaborado pela equipe de Auditoria com base em informações do Relatório de Gestão 2015. 

Diante dos resultados acima, verificamos, por meio de relatórios extraídos dos sistemas e-
Gestão e SIGEST, que os indicadores cumpriram as metas estabelecidas para o exercício em tela.  

Portanto, como se verifica, os resultados analisados apontam para superação das metas em 
70% dos índices avaliados. Além disso, para os indicadores que não cumpriram integralmente a 
meta prevista para o exercício, é importante registrar que os desempenhos foram acima de 95% do 
que havia sido previsto, o que a nosso ver certifica de modo de satisfatório a eficiência e a eficácia 
da gestão no cumprimento dos objetivos.  

2.3 AVALIAÇÃO DOS INDICADORES INSTITUÍDOS PELA UPC PARA  AFERIR O 
DESEMPENHO DA SUA GESTÃO, PLEO MENOS, QUANTO À: A) CAPACIDADE 
DE REPRESENTAR, COM MAIOR PROXIMIDADE POSSÍVEL, A S ITUAÇÃO 
QUE A UPC PRETENDE MEDIR E DE REFLETIR OS RESULTADO S DAS 
INTERVENÇÕES EFETUADAS NA GESTÃO; B) CONFIABILIDADE  DAS 
FINTES DOS DADOS UTILIZADOS PARA O CÁLCULO DO INDIC ADOR, 
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AVLAIANDO, PRINCIPALMENTE, SE A METODOLOGIA ESCOLHI DA PARA 
COLETA, PROCESSAMENTO E DIVULGAÇÃO É TRANSPARENTE E  
REPLICÁVEL POR OUTROS AGENTES, INTERNO OU EXTERNO À  UPC.  

O Planejamento Estratégico Institucional - PEI foi aprovado pela Resolução 
Administrativa nº 25/2015, de 02 de junho de 2015, para o período de 2015/2020, em conformidade 
com as orientações previstas na Resolução CNJ nº 198/2014 e Resolução CSJT nº 145/2014, cuja 
missão e visão foram, respectivamente, assim definidas: "promover justiça, no âmbito das relações 
de trabalho, com celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e fortalecimento 
da cidadania" e "ser reconhecido como um Tribunal que prima pela efetividade na prestação 
jurisdicional e na gestão dos meios utilizados, com a valorização das pessoas". Nesse contexto, 
foram estabelecidos os objetivos estratégicos, os indicadores para aferir o desempenho da gestão e 
as metas a serem alcançadas para o período de 6 (seis) anos.  

Em relação ao PEI, verifica-se que este Regional, por meio da Secretaria de Planejamento 
e Gestão Estratégica - SEPLAN, realiza trabalho de monitoramento e avaliação periódica dos 
objetivos e dos indicadores e, sugere/submete alterações ao Comitê de Gestão Estratégica do 
TRT21, mediante Reuniões de Análise da Estratégia - RAE.   

O PEI vigente estabelece 21 (vinte e um) indicadores, com o propósito refletir o 
desempenho da gestão. Ademais, para cada indicador instituído foram fixadas metas, que 
representam parâmetros quantitativos de resultados esperados ao longo do período, sendo atribuída 
uma meta para cada um dos 6 (seis) anos de vigência do Plano Estratégico.   

Registre-se que os dados utilizados na apuração dos indicadores são gerados por meio de 
sistema informatizado Sistema de Gestão Estratégica - SIGEST, ferramenta tecnológica para a 
medição e o monitoramento dos indicadores, sendo a SEPLAN a unidade responsável pelas 
alterações desse sistema, instituído pelo Ato CSJT nº 419/2012. 

No que tange  ao escopo da avaliação dos índices, a SCI estabeleceu, de forma aleatória, 
uma amostra do trabalho a ser avaliado. Dessa forma, foram selecionados 10 indicadores previstos 
no PEI e no PEJT, dentre eles:  

• Taxa de Congestionamento na fase de conhecimento no 1º Grau; 

• Taxa de Congestionamento na fase de execução no 1º Grau; 

• Taxa de Congestionamento no 2ª Grau;  

• Redução do consumo de energia elétrica;  

• Índice de satisfação do usuário externo com a comunicação;  

• Índice de processos baixados por magistrados (1º Grau);  

• Índice de processos baixados por magistrados (2º Grau);  

• Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado;  

• Índice de Processos Julgados 

• Índice de Execução. 
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Para a avaliação dos indicadores apresentados no relatório de gestão, a auditoria concluiu 
que estão bem definidos e alinhados aos objetivos estratégicos do TRT21, sendo capazes de 
representar, de maneira geral, a real situação do Órgão. A metodologia utilizada na coleta dos 
indicadores é adequada e capaz de refletir a situação real do Egrégio.   

No quesito confiabilidade dos dados utilizados no cálculo dos indicadores, a auditoria 
observou discretas diferenças, sendo necessário tecer alguns comentários acerca dessa avaliação. 

Para o indicador Taxa de Congestionamento na Fase de Execução no 1º Grau foi 
encontrada pequena divergência no índice observado, resultado de 70,3%. A taxa é calculada pelo 
Total de Processos de execução baixados em 2015, que correspondeu a (20.939), dividido pelo 
número de casos novos em 2015 (10.511) somado com número de casos pendentes do ano anterior 
2014 (60.036). A diferença foi justificada pela SEPLAN, que alegou envio de novas remessas ao 
SIGEST após a apuração do dado em tela. Vale lembrar, que essa pequena divergência não 
representou impacto significativo no cumprimento da meta, já que a Taxa alcançou a meta 
estabelecida no PEI, e seu cumprimento foi na ordem de 101,2%. 

O resultado da Taxa de Congestionamento no 2º Grau refletiu de forma fidedigna a real 
situação da UPC. Foram encontradas pequenas divergências no índice de referência presente no PEI 
(47,8%) e no Relatório de Gestão (48,2%). A diferença foi devidamente justificada pela SEPLAN, 
que alegou discreta variação no Total de Processos Judiciais Baixados no 2º Grau e no Total de 
Casos Novos em 2014. A taxa é calculada 1 - (Total de Processos Judiciais Baixados no 2º Grau em 
2015 (8.246) dividido pelo Total de Casos Novos (9.422) somados ao Total de Casos Pendentes 
(5.106). Dessa forma, o resultado apurado foi de 43,2%, alcançando a meta estabelecida no PE do 
TRT21, em que seu cumprimento foi na ordem de 101,4%.  

Com relação ao indicador Redução do Consumo de Energia Elétrica, foram realizados 
exames dos Processos de pagamento das faturas de energia elétrica anos 2014 e 2015. Apuramos 
que o indicador não refletiu a real situação da UPC, pois  foram encontradas divergências no 
consumo de energia elétrica no ano de 2014 (2.994.561 kW) e 2015 (3.176.996,65kW). Dessa 
forma, o real valor do Índice de Referência é de 3.159.186,46 kW tendo como meta estabelecida no 
PEI o consumo de 3.143.390,52 kW. O consumo de energia elétrica apurado pela auditoria foi de 
3.179.686,65 kW no ano de 2015, isto é, o cumprimento na ordem de 98,85%. A Coordenadoria de 
Engenharia e Arquitetura foi comunicada da divergência e relatou empreender esforços de melhoria 
dos controles internos administrativos para acompanhamento do consumo de energia elétrica. 

Para o Índice de Satisfação do Usuário Externo com a Comunicação a SEPLAN 
encaminhou para a SCI o resultado da pesquisa de satisfação do usuário externo. Nesse documento, 
a SEPLAN informou a participação de 195 usuários, que responderam 13 perguntas com avaliações 
positivas e negativas. A avaliação geral resultou em um Índice de satisfação na ordem de 50,2%. 
Porém, para a apuração do Índice Observado neste indicador, a SEPLAN considerou apenas as 
avaliações positivas da pergunta nº 11 da pesquisa. Diante desse achado, a SCI recomendou o 
aperfeiçoamento da metodologia de coleta de dados para o indicador. Dentre as propostas, podemos 
citar a melhoria do questionário, promovendo ampla divulgação e campanhas que incentivem uma 
maior participação do público externo.  

 O Índice de Processos Baixados por Magistrados (1º Grau) refletiu a real situação da UPC. 
Foram encontradas pequenas divergências no Índice de Referência presente no PEI (1.144,53) e o 
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item 12 do Anexo II do Relatório de Gestão 2015 (1.144,70). Essa pequena diferença repercutiu no 
Índice Observado, reduzindo-o para 4,4%. A meta prevista para o exercício 2015 é de elevação do 
Índice para 1.201,93, e o TRT21 teve como resultado um Índice de 1.195,15, isto é, 99,4% de 
cumprimento da meta. 

Para o Índice de Processos Baixados por Magistrados (2º Grau) a auditoria concluiu que o 
indicador refletiu a real situação da UPC. A SEPLAN não preencheu o campo do Índice de 
Referência para o item 13 do Anexo II do Relatório de Gestão, que deveria constar o valor de 
930,75, conforme consultas realizadas ao e-Gestão (Relatório de Processos Baixados em 2014 - 
7.446 processos dividido por 8 Desembargadores). Vale lembrar, que em consulta ao PEI, a SCI 
encontrou um Índice de Referência de 744,60. A meta prevista para o exercício 2015 é de elevação 
do Índice para 5%, isto é, 977,28, e o TRT21 teve como resultado um Índice de 10,8%, importando 
em 105,5% de cumprimento da meta.  

No que se refere ao Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD) este 
indicador refletiu a real situação da UPC. Entretanto, foram encontradas divergências no Índice de 
Referência do PEI (68,61%) e o item 2 do Anexo III do Relatório de Gestão (56,86%). A SEPLAN 
justificou a diferença apresentando o documento em que o CSJT altera os parâmetros a serem 
utilizados como referência para esse indicador. Vale lembrar que essa alteração se deu após a 
publicação do PEI.  

O Índice de Processos Julgados refletiu a real situação da UPC. Foram encontradas 
divergências totalizando 6 processos no Total de Processos de Conhecimento Julgados no 1º Grau. 
A SEPLAN justificou a discreta diferença relatando ajustes efetuados em remessas no SIGEST.  

Para o Índice de Execução a auditoria indicou divergências no Total de Execuções 
Iniciadas em 429 processos. Em sua manifestação a SEPLAN informou que realizou ajustes nas 
remessas de dados no SIGEST.  

Na avaliação do processamento e divulgação dos resultados alcançados inerentes aos 
objetivos estratégicos da Gestão em 2015 constatamos que os resultados da Gestão, relativos ao 
Planejamento Estratégico, são insuficientes, pois não restou comprovada a existência de um amplo 
acesso aos resultados alcançados na gestão de 2015, principalmente pelo público externo. Diante 
desse achado, a SEPLAN reconheceu essa fragilidade e relatou envidar esforços para promover a 
ampliação da divulgação do desempenho do TRT 21.  

A ampliação da divulgação dos resultados para o público interno visa tornar clara a 
participação dos magistrados e servidores na execução da estratégia, gerando compromisso com o 
alcance dos objetivos estratégicos estabelecidos. 

Para o público externo a ampla divulgação revela-se um importante instrumento de 
prestação de contas para a sociedade, possibilitando maior transparência e fiscalização da aplicação 
dos recursos públicos por meio do controle social.  

Considerando os achados de auditoria dessa avaliação, a Secretaria de Controle Interno 
sugeriu algumas recomendações, dentre elas: Aprimorar os controles internos referentes as coletas 
de dados inseridos no SIGEST; atualizar o Plano Estratégico 2015-2020 no sentido de 
alterar/corrigir inconsistências nos índices de referência e resultados dos indicadores e aprimorar o 
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questionário de satisfação do usuário, promovendo ampla divulgação e meios que possibilitem uma 
maior participação do público externo.  

Por fim, oportuno se torna dizer, que a Secretaria de Controle Interno incluiu no seu Plano 
Anual Auditoria (PAA - 2016) atividade para continuar acompanhando e avaliando os resultados 
dos indicadores relacionados aos objetivos estratégicos do Tribunal. Disponível por meio do link: 
http://www.trt21.jus.br/Publicacoes/Controle-Interno/PAA_2016.pdf. 

2.4 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS 

2.4.1 Adequabilidade da força de trabalho da unidade frente às suas atribuições. 

De início, cumpre dizer que, quando da análise do Relatório de Gestão, não foram 
verificadas inconsistências nos registros relacionados à força de trabalho deste TRT da 21ª Região. 
Os dados e as informações inseridas no relatório correspondem ao retrato do quadro funcional desta 
Corte em 31/12/2015.  

O quadro a seguir detalha a força de trabalho deste TRT 21ª Região, em 31/12/2015. 

Quadro 05 – Força De Trabalho 

Lotação 
Tipologias dos Cargos 

Autorizada Efetiva 

Ingressos 
no 

Exercício 

Egressos no 
Exercício 

1.   Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 731 759 40 46 
1.1.   Membros de poder e agentes políticos  56 54 3 0 
1.2.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3) 675 705 37 46 

1.2.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 675 587 31 33 
1.2.2.    Servidores de carreira em exercício 

descentralizado 0 0 0 0 
1.2.3.    Servidores de carreira em exercício provisório1 0 118 6 13 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração 
Pública 0 14 1 8 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 731 773 41 54 
Fonte: Sistema Informatizado de Recursos Humanos – SRH. 

Extrai-se desses dados que o Tribunal contava com a estrutura de 587 servidores do quadro 
de pessoal permanente, 118 requisitados, 14 sem vínculo com o serviço público. Demais disso, 
Contava ainda com 10 Desembargadores e 44 Juízes do Trabalho. 

Também, verifica-se dos relatórios do emitidos do Sistema Informatizado de Recursos 
Humanos – SRH, que o percentual de servidores oriundos de outros órgãos ou esfera de governo 
equivale a 7,11% da força de trabalho deste Tribunal, percentual inferior ao estabelecido no art.3º 
da Resolução nº 63/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (com redação dada pela 
Resolução CSJT nº 83/2011).  

Por sua vez, o percentual de servidores que exercem cargos em comissão representa em 
torno de 8% (oito por cento) do total da força de trabalho. 

Destaca-se, além disso, que em 31/12/2015, a relação de servidores em atividade na área 
Administrativa – meio e atividade-fim é de 30,18% (217/719). Após de a edição da Resolução 
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219/16 do CNJ, esse quociente deverá ser reduzido, tendo em vista a exclusão, para fins de cálculo, 
do pessoal lotado na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação e na Escola Judicial. 
Vejamos: 

Quadro 06– Distribuição Da Lotação Efetiva  
Lotação Efetiva 

Tipologias dos Cargos 
Área Meio Área Fim 

1.   Servidores de Carreira (1.1) 215 490 
1.1.   Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3) 215 490 

1.1.1.    Servidores de carreira vinculada ao órgão 186 401 
1.1.2.    Servidores de carreira em exercício descentralizado 0 0 
1.1.3.    Servidores de carreira em exercício provisório1 29 89 

2.   Servidores com Contratos Temporários 0 0 
3.   Servidores sem Vínculo com a Administração Pública 2 12 
4.   Total de Servidores (1+2+3) 217 502 

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas. 

Quanto ao detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas 
consignados no quadro abaixo, verifica-se a conformidade com os limites definidos em legislação, 
sendo obrigatória a destinação de 50% dos cargos comissionados para servidores do Quadro 
Permanente de Pessoal da UPC, é de 80% das funções comissionadas para servidores detentores de 
cargos efetivos do Poder Judiciário da União. Cabe esclarecer que a Resolução CSJT nº 63/2010, 
fixou o quantitativo máximo de cargos em comissão e de funções comissionadas fixado em 70% do 
total de cargos efetivos do Tribunal, estabelecendo a destinação máxima de 30% dos cargos em 
comissão e de funções comissionadas para as unidades internas de apoio administrativo. 

Quadro 07– detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas  
Lotação Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções 

Gratificadas Autorizada Efetiva 
Ingressos no 

Exercício 
Egressos no 
Exercício 

1.   Cargos em Comissão 57 57 34 15 
1.1. Cargos Natureza Especial 0 0 0 0 
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior 57 57 17 15 

1.2.1.    Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 35 12 4 
1.2.2.    Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 0 0 0 0 
1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas 0 8 4 3 
1.2.4.    Sem Vínculo 0 13 1 8 
1.2.5.    Aposentados 0 1 0 0 

2.   Funções Gratificadas 318 318 62 72 
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão 0 250 51 57 
2.2. Servidores de Carreira em Exercício 

Descentralizado 0 0 0 0 
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas 0 68 11 15 

3.   Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)  375 375 96 87 
Fonte: Fonte: Sistema Informatizado de Recursos Humanos – SRH. 

Cumpre destacar, também, considerando os objetivos institucionais da entidade, o 
cumprimento da meta nº 1 traçada pelo Conselho Nacional de justiça (Julgar quantidade maior de 
processos de conhecimento do que os distribuídos em 2015), conforme demonstra o quadro a 
seguir: 
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Quadro 08 - número de processos recebidos em relação ao número de processos julgados - 
Exercício de 2015 

Grau de jurisdição Processos Recebidos Processos Julgados Atendimento da meta 
1ª Instância 28.779 29.144 101,26% 
2ª Instância 9.420 9.084 96,42% 

Total TRT 21 38.199 38.228 100,07% 
Fonte: RDI nº 46/2016 
 
 Quadro 09 - Desempenho da UJ em relação ao ano anterior  

Grau de jurisdição Processos Recebidos Processos Julgados Atendimento de meta 
2014 35.229 35.873 101,83% 
2015 38.199 38.228 100,07% 
Total 73.428 74.101 100,92% 

Fonte: RDI nº 46/2016 

Portanto, na avaliação desta Unidade de Controle Interno, a composição dos quadros de 
pessoal está adequada à legislação aplicável aos quantitativos de servidores por categoria funcional 
e a adequabilidade da força de trabalho frente às atribuições deste TRT da 21ª Região.  

Ressalva-se, contudo, a necessidade de renovar os quadros de servidores considerando que 
o número vacâncias de servidores. Tal fator, conforme subscrito no Relatório de Gestão, merece 
atenção em face impacto das vacâncias, notadamente, as aposentadorias no âmbito deste Regional.   
Inicialmente, durante o período de 01/01/2015 a 01/03/2015, tendo em vista a vigência de concurso 
público de servidores, não houve impacto negativo significativo na força de trabalho, todavia, após 
o término da vigência do concurso, a situação da carência de servidores começou a se agravar.  

Para mitigar tais efeitos, a princípio, em virtude das limitações orçamentárias, a solução 
adotada foi a utilização do mecanismo da redistribuição de cargos vagos em reciprocidade com 
cargos providos de outros Tribunal.  Houve, por isso, no exercício de 2015, a restituição do 
decréscimo de servidores na força de trabalho, oriundo de aposentadorias. 

Por fim, importa mencionar um ponto bastante positivo na melhoria do aproveitamento da 
força de trabalho no TRT-21ª Região é o processo em implantação da gestão por competências. Sua 
execução inicial visa mapear as competências necessárias ao desempenho das atividades dos cargos 
e funções de confiança e aplicar avaliações dos gestores. Tal processo busca alinhar-se ao 
planejamento estratégico deste Regional e ao planejamento estratégico do Conselho Nacional de 
Justiça, com objetivo de adequar o Quadro Permanente de Pessoal às necessidades de 
aperfeiçoamento das competências gerenciais a fim de possibilitar o funcionamento célere e eficaz 
dos serviços judiciários. 

2.4.2 Observância da legislação sobre admissão, remuneração, cessão e requisição de 
pessoal, bem como, se for o caso, sobre concessão de aposentadorias, reformas e 
pensões. 

No que toca às admissões, remuneração, cessão e requisição de pessoal, concessão de 
aposentadoria e pensão, a administração deste Tribunal Regional do Trabalho segue o que 
preceituam a Constituição Federal, a Lei nº 8.112/90 e suas alterações, bem como o contido nas 
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Instruções Normativas, Resoluções, Portarias e demais normativos do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho - CSJT, Conselho Nacional de Justiça - CNJ e Tribunal de Contas da União - TCU. 

Quanto aos atos de aposentadorias, admissões e pensões são observados a legislação 
pertinente sendo processados em conformidade com a legislação vigente à época da concessão, 
atentando-se para o tempo de serviço público e/ou privado, licenças no que couber, vencimento e 
vantagens, exercício de funções comissionadas, aplicando-se a tabela de fundamentos legais e 
vantagens do Tribunal de Contas da União na elaboração dos formulários de Admissão e 
Concessões encaminhados, via SISAC/Net, para apreciação e registro do Tribunal de Contas da 
União. 

Por sua vez, com relação à obediência aos aspectos legais atinentes à remuneração e folha 
de pagamento, pode-se afirmar que, no âmbito deste Regional do Trabalho, e de modo geral, estão 
em conformidade com os critérios legais pré-estabelecidos.  

No plano de auditoria estabelecido nesta Corte estão contempladas auditorias periódicas na 
folha de pagamento. Ademais, existe procedimento permanente de acompanhamento mensal da 
folha com a finalidade aferir possíveis distorções relevantes. 

Para todos os achados de auditoria revelados durante o exercício de 2015, a Unidade 
responsável adotou as medidas e procedências necessárias à regularização da matéria. 

Com relação à cessão e requisição de servidores do quadro de pessoal do TRT da 21ª 
Região para outro órgão têm se dado por autorização expressa da Presidência deste Tribunal para 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, bem como nos casos previstos em leis 
específicas, sendo observadas as regras estabelecidas nos artigo 93 da Lei nº 8.112/90. 

Por todo exposto, é de se concluir, na avaliação nos aspectos arrolados neste item, que a 
administração deste TRT 21ª Região segue os ditames estabelecidos pela legislação de regência 

2.4.3 Consistência dos controles internos administrativos relacionados à gestão de pessoas. 

No exercício de 2015, a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal Regional do 
Trabalho da 21ª região realizou auditoria de avaliação de controles internos em nível de toda 
entidade. Dentre as unidades auditadas, avaliou-se a Coordenadoria de Gestão de Pessoas quanto à 
consistência dos controles administrativos estabelecidos. 

Esta unidade de controle interno considerou o ambiente de controle insatisfatório pelos 
seguintes fatores: a) Ausência de manual de procedimentos internos; b) Ausência de Código de 
Ética Próprio; c) Ausência de gerenciamento de riscos; d) Inexistência de mapeamento dos 
processos administrativos; e) Deficiência no uso dos sistemas informatizados utilizados na área de 
gestão de pessoas; f) Diminuição de força de trabalho à área administrativa, em face das vacâncias 
(aposentadorias e exonerações, por exemplo). 

Por outro lado, com relação às políticas e às práticas de recursos humanos, em geral, 
verificou-se que o controle no setor é satisfatório. É de se destacar as boas práticas de capacitação e 
treinamento dos servidores, bem assim para as políticas permanentes e periódicas de avaliação de 
desempenho. Ressalvamos, no entanto, que tais boas práticas poderão ser melhoradas com 
alinhamento ao processo de gestão de pessoas que está em andamento. 
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Não obstante, existem situações que estão deficientes, principalmente, no que diz respeito 
à identificação de definição de competência dos servidores para as suas funções, que deverão ser 
trabalhadas para melhoria geral do índice do ambiente de controle. 

Contudo, impende destacar que a administração desta Corte é ciente da importância dos 
controles internos para a boa gestão administrativa, e tem envidados esforços para a gradativa 
evolução dos mecanismos de controle, mediante a padronização e automatização dos 
procedimentos, melhorias no ambiente de trabalho, bem como, do treinamento e capacitação do seu 
corpo funcional. 

Nesse prisma, existem ações de iniciativa da Coordenadoria de Gestão de Pessoas que 
estão em fase de implantação em 2016, a saber: o processo de gestão por competências, o 
mapeamento dos processos administrativos do Tribunal e a edição de um código de ética próprio do 
Tribunal do Regional do Trabalho da 21ª Região.  

2.4.4 Tempestividade e qualidade dos registros pertinentes no sistema contábil e nos 
sistemas corporativos obrigatórios. 

As informações no que concerne aos atos de admissão, concessão e/ou alteração de 
aposentadoria e pensão cadastradas no SISAC - Sistema de Apreciação e Registro de Atos de 
Admissão e Concessões do TCU, pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas, foram disponibilizadas 
a esta Secretaria de Controle Interno no prazo legal, não havendo registro de atraso, nem a 
ocorrência de parecer pela ilegalidade. 

No ano de 2015, existiram 12 processos de admissão, 17 concessões de aposentadorias e 
03 concessões de pensão. 

Quadro 11 - número de processos de atos de pessoal analisados  
Parecer do órgão Controle Interno 

Tipo de ato Quantidade 
Legal Ilegal 

Admissão 12 12 - 
Concessão de aposentadoria 17 17 - 
Alteração de aposentadoria 00 00 - 
Concessão de Pensão Civil 03 03 - 
Alteração de Pensão Civil 03 03 - 

Fonte: RDI 46/2015 

Quanto aos atos de desligamento, cumpre destacar que estes foram encaminhados ao 
Tribunal de Contas da União dentro do prazo estabelecido no art. 7º, § 1º da IN TCU nº 55/2007 
(com redação dada pela IN TCU nº 64/2010), e que os eventuais acertos financeiros decorrentes do 
desligamento foram providenciados pelo Setor de Preparação de Folha de Pagamento de Pessoal. 

Ademais, com relação a análise realizada nos processos de admissão de servidores e 
nomeação de magistrados, concessão de aposentadorias e pensões, não houve recomendações em 
relação à tempestividade e qualidade dos registros nos sistemas corporativos obrigatórios. 

Na avaliação desta Secretaria de Controle Interno, verificou-se a regularidade dos aspectos 
constitucionais e legais relativos aos atos de admissão, cessão, desligamento, concessão de 
aposentadoria e pensão. Ainda, foi observada a conformidade com as normas regulamentares 
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previstas na Portaria TCU nº 113/2003, bem como a sistemática estabelecida na Orientação 
Normativa TCU nº 55/2007. 

2.4.5 Qualidade do controle da UPC para identificar e tratar as acumulações ilegais de 
cargos. 

No âmbito da Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP, visando identificar e tratar das 
acumulações ilegais de cargos, as informações e os dados foram levantados por meio de requisição 
de informações e inspeção física realizada por esta SCI. Além disso, foi selecionado um grupo 
amostral de 10% do número total de servidores e de magistrados com finalidade de testar os 
controles internos estabelecidos, no sentido de examinar a fidedignidade das declarações de 
acúmulo ou não de cargos públicos e avaliar a eficiência do controle posto na CGP. 

Pois bem. Dentre as ações de controle identificadas existe a obrigatoriedade de o servidor 
entregar anualmente declaração de sua situação de acúmulo.  

No primeiro momento, o servidor antes de sua posse preenche declaração, ante as vedações 
previstas no artigo 37, XVI e XVII, da CF/88 e artigo 6º da Lei nº 8.027/90, do exercício ou não de 
cargo, de emprego ou de função atividade na esfera do Serviço Público Federal, Estadual ou 
Municipal. Ademais, o servidor é cientificado das repercussões administrativas e criminais em caso 
de declaração falsa. 

Nos anos seguintes, a declaração é renovada por meio eletrônico, sendo verificadas as 
mesmas condições para as situações de acúmulo. No caso, o processo é regulamentado pela Portaria 
TRT GP nº 755/2013 da Presidência desta Corte.  

Não se observou procedimento ou atividade de controle no sentido de confirmar as 
informações declaradas, restando apenas um canal aberto a denúncias, que é utilizado para exame 
dessas situações. 

O controle existente é realizado sistematicamente por esta Secretaria de Controle Interno – 
SCI, nas auditorias previstas no PAA para fiscalizar a matéria. Isso significa que periodicamente a 
SCI verifica a existência e comprovação a legalidade de acumulação de cargos públicos envolvendo 
servidores integrantes do quadro de pessoal permanente deste Tribunal. Válido dizer que são 
utilizados para esse fim, os procedimentos e as técnicas de auditoria previstas na Resolução 171 do 
CNJ e no Manual de Auditoria do TRT-21. 

Assim, nada obstante não tenhamos encontrado irregularidade no que se refere a 
acumulação de cargos, avaliamos insatisfatório o controle interno aplicado no setor, principalmente, 
no que tange à utilização de sistema informatizado e de bases ou fontes de dados para fazer 
cruzamentos de informações.  

Nesse sentido, recomendamos aos setores, de modo preliminar, a fazer a confrontação 
ainda que por meio de consulta manual a portais púbicos de transparência e ao canal eletrônico da 
RAIS (http://www.rais.gov.br/sitio/consulta_trabalhador_identificacao.jsf) com o objetivo de 
melhorar o controle estabelecido. Observamos, no entanto, que o exame deveria ser automatizado, 
utilizando diversas bases de dados, porém, tal exame, deve ajudar na constatação e na identificação 
de declarações falsas de acumulação de cargos públicos, diminuindo os riscos de acúmulo ilegal. 
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2.5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES 

No decorrer do exercício de 2015, visando atender as recomendações exaradas pelos 
Órgãos de Controle Externo, houve alteração nos procedimentos de auditorias dos processos de 
aquisições e contratações. Para tanto foi editada a Portaria TRT21-GP 589/2015, que institui o 
Manual de Atividades da Secretaria de Controle Interno. Os procedimentos licitatórios, as 
dispensas, as inexigibilidades de licitação, bem como as adesões às Atas de Registros de Preços 
foram auditados conforme previstos do PPA- Plano Anual de Auditoria, aprovado pela Presidência 
desta Casa e publicado no site do Regional 

2.5.1 Regularidade dos processos licitatórios e das contratações e aquisições feitas por 
inexigibilidade e dispensa de licitações.                

No período em exame, foi empenhado um total de R$ 2.228.068,61 na modalidade 
Dispensa de Licitação, R$ 484.065,99 em Inexigibilidade de Licitação, Concorrência no valor R$ 
834.150,00, R$ 76.318,43 em Suprimento de Fundos e Pregão no valor de R$13.801.377,07, desse 
total R$ 2.138.845,02 se refere a contratações efetuadas mediante adesões a Atas de Registros de 
Preços de outros órgãos, bem como na condição de órgão participante de ARP's.   

Abaixo, demonstramos os quantitativos de processos de aquisição e contratação efetivados 
no exercício de 2015. 

Quadro 11 – número de aquisição por modalidade 
MODALIDADE QUANTITATIVO 

Inexigibilidade de licitação 07 
Dispensa de Licitação 64 
Pregões Eletrônicos 31 
Concorrência 01 
Adesões realizadas a atas de outros Órgãos 14 
Adesões a atas na condição de participante 06 

T O T A L 123 
Fonte: RDI nº 23/2016 

Valendo-se do fluxograma anteriormente instituído, todos os processos de 
aquisições/contratações do período de janeiro/15 a junho/15 foram analisados pela unidade de 
controle interno. Para suprir a verificação dos processos posteriores a essa data, foram efetuadas 
auditorias de conformidade dos processos de dispensa e Inexigibilidade, cujo objetivo foi verificar 
se o gestor fundamentou corretamente as dispensas e inexigibilidades de licitação no âmbito do 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região de acordo com a Lei 8.666/93. 

Foram selecionados, mediante consulta no link transparência, os processos abaixo 
relacionados, os quais foram objetos de auditoria:  

Quadro 12 – processos de dispensa e inexigibilidade de licitação 
Processo Objeto Valor Respaldo Legal Contratado 
56.036/14 Serviços de energia 

elétrica durante o 
exercício de 2015 

R$ 1.464.767,69 Dispensa - Inciso 
XXII da lei 
8.666/93 

COSERN- Companhia 
Energética do RN 

CNPJ- 
08.324.196/0001-81 

91.415/12 Locação de dois 
consultórios 

R$ 84.791,92 Dispensa - Inciso 
X da lei 8.666/93 

Clínica Aproniano 
Martins Ltda. 
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odontológicos CNPJ 08.892.092/0001-
73 

109.330/12 Contrato múltiplo de 
prestação de serviços e 

venda de produtos  

R$ 463.941,38 Dispensa - Inciso 
VIII da lei 
8.666/93 

EBCT- Empresa 
Brasileira de Correios e 

Telégrafos 
CNPJ - 

34.028.316/0025-80 
43.683/11 Serviço de processamento 

de dados  
R$ 38.200,00 Dispensa - Inciso 

XVI da lei 
8.666/93 

SERPRO -  
CNPJ 806030/17205 

02048/15 Renovação assinatura 
anual da ILC-  

R$ 6.059,24 Dispensa - Inciso, 
Art. 24 da lei 

8.666/93 

ZÊNITE Informação e 
Consultoria S/A 

CNPJ 86.781.069/0001-
15 

13.742/15 Contratação de empresa 
especializada para 

fornecimento e 
instalações de peças 
automotivas para o 

veículo Ford Fiesta, placa 
MZF-5571 

R$ 2.129,00 Dispensa - Inciso 
II, Art. 24 da lei 

8.666/93 

Trokscap Autopeças  

CNPJ 02.682.146/0001-
90 

16.008/15 Contratação de empresa 
especializada para realizar 
serviços de impressão de 

material destinado à 
divulgação do "programa 
de combate ao trabalho 
infantil" no âmbito da 

justiça do trabalho 
 

R$ 984,00 Dispensa - Inciso 
II, Art. 24 da lei 

8.666/93 

Casa da Cópia Ltda. 
CNPJ 

01.094.220/0001-94 

18.807/15 Contratação de empresa 
especializada para 

fornecimento de sistema 
informatizado via 

internet, para pesquisa de 
preços praticados na 

administração pública 
 

R$ 4.390,00 Dispensa - Inciso 
II, Art. 24 da lei 

8.666/93 

Editora Casa 10 Ltda. 
CNPJ 08.598.186/0001-

34 

23.294/15 Contratação de empresa 
para serviço de impressão 

material gráfico para 
divulgação do prêmio 

Trabalho Seguro 

R$ 588,00 Dispensa - Inciso 
II, Art. 24 da lei 

8.666/93 

Brenno Yuri de Castro 
Nunes _ ME 

CNPJ 13.042.617/0001-
11 

25.083/15 Contratação de empresa 
para serviço de impressão 

material gráfico para 
divulgação da Semana 
Nacional da Execução 

Trabalhista 

R$ 3.731,96 Dispensa - Inciso 
II, Art. 24 da lei 

8.666/93 

Brenno Yuri de Castro 
Nunes _ ME 

CNPJ 13.042.617/0001-
11 

25.731/15 Contratação de empresa 
para serviço de impressão 

de material gráfico 
referente à 1ª etapa do 

R$ 325,00 Dispensa - Inciso 
II, Art. 24 da lei 

8.666/93 

Brenno Yuri de Castro 
Nunes _ ME 

CNPJ 13.042.617/0001-
11 
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VIII concurso público 
Juiz Substituto  

27.940/15 Aquisição e instalação de 
peças destinadas à 

manutenção corretiva do 
condicionador de ar do 

veículo marca Fiat, 
modelo Ducato de placas 

OKA-3836 
 

R$ 2.470,00 Dispensa - Inciso 
II, Art. 24 da lei 

8.666/93 

J Francisco do 
Nascimento Neto-ME 

CNPJ 05.351.886/0001-
31 

28.749/15 Descaracterização, 
descontaminação e 
transporte final de 

lâmpadas fluorescentes 

R$ 7.600,00 Dispensa - Inciso 
II, Art. 24 da lei 

8.666/93 

Fmnunes Consultoria 
Ambiental e 
Empresarial 

CNPJ 15.801.121/0001-
00 

56.030/14 Serviços de publicações 
no Diário Oficial do 

Estado do RN - D.O.E. 

R$ 16.416,00 Inexigibilidade de 
licitação  

Departamento Estadual 
de Imprensa 

CNPJ 00.639.299/0001-
29 

56.035/14 Serviços de água e 
esgotos  

R$ 197.795,39 Inexigibilidade de 
licitação  

CAERN- Companhia de 
Águas e Esgoto do RN 
CNPJ 08.334.385/0001-

35 
96.187/12 Serviço de atualização de 

licenças softwares Oracle 
R$ 118.034,10 Inexigibilidade de 

licitação  
Oracle do Brasil 
Sistemas Ltda. 

CNPJ 59.456.277/0001-
76 

56.032/14 Publicações no Diário 
Oficial da União- 

Imprensa Nacional 

R$ 50.006,95 Inexigibilidade de 
licitação  

Fundo de Imprensa 
Nacional 

110245/00001 
56.034/14 Serviço de telefonia local 

fixo Varas Assú, Caicó, 
Ceará Mirim, Currais 

Novos, Goianinha, Macau 
e Pau dos Ferros - 

TELEMAR  

R$ 33.235,16 Inexigibilidade de 
licitação  

Telemar Norte Leste 
S/A 

CNPJ 33.000.118/0001-
79 

Fonte: Link transparência do TRT21 

Depois de realizados os levantamentos, exames e testes acerca dos processos de dispensa e 
Inexigibilidade de licitação foram considerados regulares os procedimentos adotados para os itens 
tratados na auditoria. 

Quanto aos processos licitatórios, bem como, as adesões à Atas de Registros de Preços, a 
análise se baseou no exame dos procedimentos internos, com ênfase na elaboração dos termos de 
referência/Projeto básico, até a fase externa, no que diz respeito à publicação dos avisos, a condução 
e homologação do certame. Foram realizadas ações de auditoria, sendo selecionados os processos 
com base na materialidade e relevância pelos valores despendidos, como discriminados no quadro 
abaixo: 

Quadro 13 – Processos licitatórios 
Processo Objeto Valor Respaldo Legal Contratado 

014.461/15 Aquisição de caixa R$ 33.120,00 Pregão Eletrônico Alphapac Com. de 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

Missão: Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com 

celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

 arquivo. 
 

 Materiais Ltda. 

CNPJ 08.294.070/0001-01 

018.082/15 
 

Aquisição de garrafas 
térmicas com corpo em 

aço inoxidável. 
 

R$ 21.576,00 
 

Pregão Eletrônico GRM Comércio e Serviços 
Eireli - ME 

CNPJ 21.643.102/0001-03 

9.707/15 
 

Registro de preços para 
contratação de serviços 

de controle sanitário 
integrado no combate a 

pragas urbanas. 
 

R$ 74.151,10 
 

Pregão Eletrônico Imunizadora Guarani Ltda. 
- ME 

CNPJ 10.633.029/0001-64 

51.368/14 
 

Contratação de empresa 
capacitação dos 

servidores da STI 
 

R$ 20.990,00 
 

Pregão Eletrônico Belmonte Consultoria e 
Educação Ltda. 

CNPJ 13.411.234/0001-73 

23.543/15 
 

Contratação de Solução 
de monitoramento PJE-

JT 
 

R$ 331.060,00 
 

Adesão à Ata de 
Registro de preços 

Vectra Consultoria e 
Serviços Ltda. 

CNPJ 41.249.921/0001-70 

8.011/15 
 

Aquisição de no-breaks 
700VA 

 

R$ 79.461,00 
 

Adesão à Ata de 
Registro de Preços 

GL Eletro Eletrônicos Ltda. 

CNPJ 52.618.139/0030-31 

11.639/15 
 

Contração de serviço de 
upgrade de licença 

Vmware 
 

R$ 399.360,00 
 

Adesão à Ata de 
Registro de Preços 

OS & T Comércio e 
Consultoria de Informática 

CNPJ 74.556.069/0001-32 

 

58.897/15 
 

Aquisição de 
microcomputadores tipo 

Desktop 
 

R$ 364.914,00 
 

Adesão à Ata de 
Registro de Preços 

Positiva Informática S/A 

CNPJ 81.243.735/0001-48 

 
8.010/15 

 

Aquisição de subscrição 
de JBOSS  

 

R$ 181.462,00 
 

Adesão à Ata de 
Registro de Preços 

Tecnisys Informática e 
Assessoria  

CNPJ 26.990.812/0001-15 

31.606/15 
 

Aquisição de licenças de 
Sistema gerenciador de 

Banco de dados do 
ambiente do PJE 

 

R$ 283.694,96 
 

Adesão à Ata de 
Registro de Preços 

Tecnisys Informática e 
Assessoria  

CNPJ 26.990.812/0001-15 

Fonte: Siafi Gerencial 

O resultado das auditorias comprovou que os procedimentos adotados por este Tribunal em 
relação aos certames licitatórios de compras e contratações estão em consonância com a Lei 
8.666/93, Lei 10.520/02, Decreto 3.555/00, Decreto 5.450/05, Decreto 7.892/13 e jurisprudência do 
TCU. Detectadas falhas ou impropriedade, estas foram apontadas e prontamente regularizadas pela 
Administração, não sendo constatada nenhuma irregularidade que comprometesse os certames de 
compras e serviços deste Regional.  
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2.5.2 Qualidade dos controles internos administrativos relacionados à atividade de compras 
e contratações 

Em relação aos controles internos relacionados à atividade de compras e contratações, 
comprova-se, que de uma forma geral eles são favoráveis a evitar ou mitigar falhas e ou 
irregularidade. Basicamente, os controles em relação a esses procedimentos se apresentam de forma 
manual, sem, portanto, o apoio de sistemas informatizados mais adequados, como softwares 
específicos, registra-se que isso não compromete a qualidade dos resultados dos certames 
licitatórios, mas muitas vezes favorecem o prolongamento do tempo para conclusão desses 
certames, podemos atribuir esta fragilidade à ausência de mapeamento dos processos. 

É importante frisar, que a Administração é ciente da importância da estabelecer controles 
internos nessa atividade, que tem como objetivo contribuir para uma boa gestão administrativa. No 
exercício em exame, foram editados normativos com a finalidade de gradativamente padronizar 
ações nas compras e contratações no âmbito do Tribunal. Foram editados os seguintes normativos: 

a) Manual de Fiscalização de Contratos Administrativos - Orienta os fiscais e seus 
substitutos designados para a fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos 
administrativos; 

b) Portaria 942/2015 - Dispõe sobre os procedimentos administrativos para a realização de 
pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral.  

Em linhas gerais, a avaliação conclui que as atividades de controles estão em 
funcionamento e designadas. Entretanto, não estão devidamente formalizadas, dependendo 
fortemente das pessoas. 

2.6 AVALIAÇÃO DE PASSIVOS ASSUMIDOS PELA UPC SEM PRÉVIA  PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA DE CRÉDITOS OU DE RECURSOS, NO MÍNIMO,  QUANTO À 
CORREÇÃO DO CÁLCULO DO VALOR PROVISIONADO; ÀS CAUSA S DA 
ASSUNÇÃO DESSES PASSIVOS; À CAPACIDADE DE GERÊNCIA DOS 
RESPONSÁVEIS PELA UPC SOBRE TAIS CAUSAS; AOS ESFORÇOS DA UPC 
PARA MINIMIZAR OU EVITAR A OCORRÊNCIA DE PASSIVOS N ESSAS 
CONDIÇÕES. 

Conforme Relatório de Gestão, no final do exercício de 2014, havia saldo registrado nas 
contas contábeis 21.212.11.00 – Pessoal a Pagar por Insuficiência de Créditos/Recursos e 
21.213.11.00 – Encargos por Insuficiência de Créditos/Recursos no total de R$ 6.967.847,79.  

Durante o exercício de 2015, as contas contábeis sofreram alterações devido à implantação 
do novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), e, ao final do exercício, as novas 
contas contábeis escrituradas passaram a ser a 21.111.04.00 – Obrigações Trabalhistas a Pagar 
(Curto Prazo), 22.111.04.00 – Obrigações Trabalhistas a Pagar (Longo Prazo) e 22.141.98.00 – 
Outros Encargos Sociais, as quais apresentavam o seguinte saldo 14.042.329,54. 

Houve, pois, o reconhecimento do montante de R$ 7.074.481,75. Ressalta-se que o saldo 
foi registrado nas contas são passivos assumidos sem previsão orçamentária. 

No caso, é de se esclarecer que os passivos de pessoal registrados são decorrentes de 
situações diversas. São valores assumidos, por exemplo, em decorrência de determinação judicial, 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

Missão: Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com 

celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

ou seja, valores devidos a título de URV e PAE e seus respectivos encargos patronais. A seguir, 
subscrevemos os mais relevantes:  

a) Lei 11.416/2006 – Passivos administrativos diversos decorrentes de progressão 
funcional; 

b) Lei 8.112/1990 – Passivos administrativos diversos decorrentes de diferenças de 
proventos e pensão, gratificações, substituições e férias indenizadas; 

c) Ato CSJT.GP.nº 110/2008 – Passivos administrativos da Parcela Autônoma de 
Equivalência (PAE); 

d) Incorporação judicial do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) a 
título de URV, devido a servidores. 

No que toca a incidência de correção monetária e de juros, verificamos que é observada às 
regras estabelecidas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (Resolução CSJT 137/2014 e 
alterações). Inclusive, este Regional, se utiliza da Resolução CSJT n.º 137/2014 para normatizar os 
reconhecimentos e pagamentos de passivos de pessoal. No exercício de 2015, foi expedido o mais 
recente normativo do Conselho, a Mensagem CFIN/CSJT n.º 053/2015, que orientou o registro dos 
passivos de pessoal por meio de inscrição genérica.  

No que concerne à capacidade de gerência dos responsáveis pela UPC sobre tais causas, 
concluímos por avaliar que é mínima a gerência dos responsáveis. Com efeito, a maioria das 
situações verificadas é oriunda de decisões judiciais e fatos imprevisíveis cujo gestor não tem 
domínio algum sobre o fato gerador.   

Por outro lado, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças deste Tribunal já se posicionou 
formalmente acerca da necessidade de um ato interno que discipline e normatize as regras de 
reconhecimento e pagamentos de passivos de pessoal. 

Também, é de se frisar que com a publicação do Acórdão N.º 1485/2012 TCU – Plenário 
e, sobretudo, com a edição do normativo do CSJT, o TRT da 21ª Região buscou aderir à 
padronização dos procedimentos e vem adequando-se as melhores práticas para registro e 
pagamento dessas obrigações. 

Em assim sendo, considerando as dificuldades impostas em face da baixa capacidade de 
gerência das causas de assunção desses passivos, os problemas enfrentados para o controle do 
registro de passivos antigos e, ainda, a inexistência de ato interno regulamentador que discipline a 
matéria, na avaliação desta SCI os controles estabelecidos para esse item são ainda insatisfatórios, 
ressalvando, no entanto, as propostas de melhorias que estão em fase de estudo e de implantação 
nesta Corte Trabalhista. 
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2.7 AVALIAÇÃO DA GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DE 
RESPONSABILIDADE DA UJ, NO MÍNIMO, QUANTO À CORREÇÃ O DOS 
REGISTROS CONTÁBEIS; À ESTRUTURA TECNOLÓGICA E DE P ESSOAL 
PARA ADMINISTRAR O PATRIMÔNIO E A QUALIDADE DOS CON TROLES 
INTERNOS ADMINISTRATIVOS INSTITUÍDOS PELA UJ PARA A  REFERIDA 
GESTÃO. 

Para avaliação do patrimônio imobiliário foi necessária a realização por meio desta SCI de 
um levantamento de informações, visando obter uma visão geral acerca do funcionamento dos 
processos de trabalho.  

Nesse prisma, foram enviadas às unidades auditadas as RDI's - Requisições de 
Documentos e Informações de nº 025/2016, 026/2016 e 051/2016. Solicitou-se informações relativa 
aos imóveis, registrados no SPIUnet, com envio dos  espelhos  dos  imóveis e seus detalhamentos, 
estado de conservação, valores avaliados e atualizados, total da despesa com manutenção e 
reformas, manifestação acerca das pendências (imóveis não registrados no SPIUnet) e manifestação 
dos setores quanto aos apontamentos feitos pela equipe.  

Para orientação dos trabalhos foram elaboradas algumas questões que envolvessem o tema 
para análise da equipe de auditoria, quais sejam: a) Qual o custo histórico dos imóveis? b) Foram 
realizadas reavaliações nos imóveis? c) Todos os imóveis estão registrados no SIAFI e no 
SPIUNET? d) As informações nos documentos, SIAFI e SPIUNET são fidedignas? e) Os sistemas 
de TI que dão suporte a gestão dos imóveis? f) A estrutura tecnológica de suporte é adequada? g) 
Qual o quadro de pessoal envolvido com a gestão dos imóveis? h) A estrutura de pessoal é 
adequada? i) Existem normativos internos disciplinando os procedimentos de controle? J) As 
atividades de controle estão em funcionamento e são documentadas? k) Os controles internos 
administrativos são suficientes para garantir o cumprimento eficaz da legislação, economicidade e 
eficácia dos atos praticados? 

 Ademais, foram examinados os documentos históricos, os normativos e foram realizadas 
entrevistas com os gestores dos setores responsáveis. 

Assim sendo, das informações e dos dados, extrai-se que atualmente existem: 12 (doze) 
imóveis de propriedade da União em uso especial por este TRT 21ª Região e um locado de terceiro, 
totalizando 13 (treze) imóveis sob responsabilidade deste Regional: 

- 09 (nove) imóveis registrados no SPIUNET e no SIAFI; 

- 03 (três) imóveis registrados apenas no SIAFI; 

- 01 (um) imóvel locado. 

Quadro 13 - Demonstrativo dos imóveis 
Bens Imóveis de propriedade da União sob responsabilidade do TRT21ª 

a) Imóveis registrados no SPIUnet 

Imóvel/ RIP Valor do Imóvel 

localização SPIUnet SIAFI 2015 
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Sede TRT21 Natal 1761 00362.500-3 1761 00238.500-9 R$ 54.325.411,33 

Fórum Mossoró 1759 00064.500-1 1759 00088.500-2 R$ 1.970.661,31 

VT Assu 1603 00047.500-7 1603 00046.500-1 R$ 1.451.164,01 

VT Ceara-Mirim 1651 00044.500-0 1651 00045.500-6 R$ 1.013.583,58 

VT Currais Novos 1661 00048.500-0 1661 00049.500-5 R$ 905.823,91 

VT Goianinha 1681 00002.500-0 1681 00002.500-3 R$ 1.292.007,60 

1ª VT Macau 1743 00014.500-2 1743 00009.500-5 R$ 430.061,28 

VT Pau dos Ferros 1787 00143.500-6 1787 00137.500-3 R$ 774.920,66 

Depósito Judicial Natal 1761 00349.500-2 1761 00272.500-4 R$ 9.925.151,43 

b) Imóveis NÃO registrados no SPIUnet 

Valor do Imóvel Imóvel/localização RIP (somente para 
os imóveis 

regularizados no 
SPIUnet) 

SIAFI (inscrição 
genérica) 

2015 

2ª VT Macau - IMTRTRN06 R$ 453.615,51 

VT Caicó - IMTRTRN20 R$ 505.461,88 

Depósito Judicial Caicó - IMTRTRN22 R$ 227.526,07 

Fonte: SIAFI e SPIUNET 

Por seu turno, em consulta ao SIAFI, encontraram-se as seguintes rubricas cujos registros 
contábeis dos imóveis estão assim sob responsabilidade deste Tribunal: 

a) 123210102 - Edifícios, nesta encontram-se registrados 08 (oito) imóveis que estão 
também registrados no SPIUnet. 

b)  123210103 - Terrenos / Glebas, registra 01 (um) imóvel, o Depósito Judicial de 
Natal, regularizado no SPIUnet. 

c) 123210202 - Edifícios, registra 03 (três) imóveis de uso especial que não estão 
regularizados no SPIUnet. 

Da confrontação dos dados, observamos a adequação dos registros contábeis, conforme o 
apresentado no quadro demonstrativo dos imóveis. À vista disso, tem-se que a gestão dos registros 
contábeis é eficiente e mantém o rol devidamente atualizado e confiável. 

Já com relação à estrutura tecnológica para administrar, gerir e monitorar o patrimônio de 
responsabilidade deste TRT21, os sistemas de informação tecnológica utilizados neste Regional são 
o SPIUnet e o SIAFI. O primeiro para cadastro dos imóveis e seus usuários, contendo a 
identificação, endereço, benfeitorias, registros cartoriais e vários outros dados, além de fotos dos 
imóveis. O segundo sendo responsável pelo registro contábil e suas variações. 
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Por sua vez, a estrutura de pessoal para administração do patrimônio conta com um pessoal 
que envolve os seguintes setores:   

Na CLP, 01(um) servidor na pessoa do Chefe do SEREP. 

Na CEA, o SEMSP - Setor de Manutenção dos Sistemas Prediais, composto por 01 (um) 
chefe e 05(cinco) servidores, neste estão os gestores dos contratos de prestação de serviços 
terceirizados. Estes contratos disponibilizam pessoal para manutenção preventiva e corretiva no que 
tange a estrutura dos prédios, sistemas elétricos, hidráulicos e de climatização. E para reavaliação 
01(um) servidor, Analista judiciário - Engenheiro Civil. 

No COF, 02 servidores, sendo 01(um) o Diretor que é o responsável pela implementação 
de dados no SPIUNET e 01(um) servidora, Analista Judiciária-Contadora, habilitada recentemente 
no SPIUnet, conforme relatado no item 3.1.1, para as eventuais impossibilidade de execução por 
parte do Diretor e a mesma efetua também os lançamentos contábeis no SIAFI. 

O SPIUNET e o SIAFI, tendo em conta os testes e exames realizados, responderam 
satisfatoriamente ao objetivo proposto em face da necessidade administrativa deste Regional. E 
também, não se verificou deficiência na estrutura de pessoal. Com efeito, o que se nota, 
considerando os sistemas e fluxo desenvolvido, é que a estrutura tecnológica para administrar, gerir 
e monitorar o patrimônio atende as necessidades do TRT21, em especial, no que concerne a 
tempestividade no registro, na confiabilidade e na segurança na informação, sendo, portanto, o 
resultado satisfatório. 

Por fim, em relação a qualidade dos controles internos administrativos para o 
acompanhamento da manutenção dos imóveis, observamos que existe procedimento ordenado com 
o intuito de verificar eventuais falhas na manutenção e conservação dos imóveis. Verificamos que 
há um conjunto detalhado de relatórios e informações fornecidas por empresa terceirizada, que é 
diretamente supervisionada pelo Setor de Engenharia e Arquitetura do TRT21.  

Demais disso, existe bom controle voltado para o gerenciamento dos diversos contratos 
administrativos, tais como o de manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de 
mão de obra, materiais, equipamentos e demais insumos. 

O que se conclui, portanto, é que o a qualidade dos controles internos administrativos para 
essa finalidade estão em níveis satisfatórios.  

Ressalvamos, contudo, a detecção de algumas impropriedades cuja situação deverá ser 
regulariza no SPIUnet. Segundo informações da CLP, o Fórum Trabalhista de Macau/RN encontra-
se em fase de regularização com a tramitação do processo 04916.002189/2008-79 na SPU/RN que 
trata da incorporação ao patrimônio imobiliário da União e posterior destinação ao TRT. Além 
disso, verifica-se que foi enviado ofício da SPU ao cartório daquele município solicitando o registro 
do referido imóvel. No que se refere à regularização do imóvel - Deposito Judicial de Caicó, 
embora o esforço do setor responsável em realizá-lo, encontra-se com um impasse junto ao 
IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, que faz exigências tais como 
o desmembramento da área em porção menor, de uma área em porção maior, e na aplicação da lei 
do georreferenciamento para retificação da área, dentre outras. 

Portanto, em linhas gerais, esta UPC tem uma gestão satisfatória com excelente 
conhecimento dos imóveis sob sua responsabilidade, envidando esforços para o bom desempenho 
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desta, e que embora apresente pendências, estão dentro da razoabilidade e sob monitoramento para 
regularização.  

2.8 AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS 

No exercício de 2015, em vista do cumprimento do Plano Anual de Auditoria - PAA 2015, 
esta Unidade de Controle Interno realizou Auditoria de avaliação de controles internos em nível de 
toda entidade, com o objetivo de diagnosticar a presença e o funcionamento dos componentes e 
elementos da estrutura de Controle Interno na Instituição, tendo como referência o modelo COSO 
II, com vistas a propor recomendações para o fortalecimento dos controles internos.  

Foram selecionadas as seguintes unidades para serem auditadas: Direção Geral – DG, 
Secretaria de Gestão Estratégica e Planejamento- SEPLAN, Coordenadoria de Gestão de Pessoas- 
CGP, e a Coordenadoria Administrativa - CAD. A escolha dessas unidades justificou-se por suas 
atribuições estratégicas e por serem responsáveis pelos gerenciamentos de macro processos de 
apoio de maior materialidade, relevância e criticidade. Ressalta-se que as unidades auditadas 
representaram uma amostra do universo do TRT21, sendo assim, apresentou razoável certeza da 
situação da instituição como um todo. 

A auditoria debruçou-se a respeito da situação da estrutura de controle interno. Para isso, 
realizamos um balanço geral da instituição, isto é, tiramos uma espécie de “fotografia” da situação 
atual da gestão. Para essa finalidade buscou-se responder algumas questões, dentre elas: a) O 
ambiente de controle propicia a promoção dos valores éticos e a valorização do quadro funcional? 
b) Existe uma adequada gestão de risco? c) As atividades de controle estão em funcionamento e 
devidamente documentadas? d) A comunicação de informações relevantes é sistemática e efetiva? 
e) Existem procedimentos sistemáticos de monitoramento em funcionamento? 

Em principio, para coleta de dados foram encaminhados questionários de avaliação de 
controle interno (QACI), para gestores das áreas selecionadas, com questões que detalhavam os 
componentes e elementos do COSO II, devendo aqueles responder sim ou não para cada quesito, e 
ainda, para cada resposta positiva, devia informar a fundamentação, normativo e/ou documento que 
a justificasse. 

A SCI examinou as respostas e seu lastro documental para assim firmar seu entendimento. 
Nas situações que geraram dúvidas, realizamos procedimentos adicionais de auditoria e voltamos a 
nos reunir com os gestores para explicações e validar as respostas. 

A avaliação da situação retratada nas respostas dos QACI's foi atribuída pontuações com 
critérios graduados conforme a tabela abaixo:  

   Quadro 15 -  Escala para Pontuação de Testes de Controle 
Pontuação Média Interpretação 

Até 1 Inadequado 
1.1 a 2.0 Deficiente 
2.1 a 3.0 Insatisfatório 
3.1 a 4.0 Satisfatório 
4.1 a 5.0 Adequado 

  Fonte: Relatório de Auditoria de Avaliação de Controles Internos 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª. REGIÃO 

Missão: Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho, com 

celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o 

fortalecimento da cidadania. 

 

 

Após o preenchimento dos QACI's pelas unidades auditadas a SCI obteve os resultados da 
auditoria. O quadro abaixo reflete de modo sintético o posicionamento da avaliação individual de 2 
(dois) dos componentes do COSO II que foram avaliados:  

    Quadro 16 - Resultado dos Componentes do COSO II  

Critério Pontuação Resultado 

AVALIAÇÃO DE RISCOS 1,63 Deficiente 
ATIVIDADES DE CONTROLE 2,38 Insatisfatório 

     Fonte: Relatório de Auditoria de Avaliação de Controles Internos 

Diante desse cenário, constatou-se a ausência de uma política voltada para gestão de riscos 
com intuito de mitigar os eventos que possam impactar significativamente os objetivos estratégicos 
institucionais e os objetivos em nível tático, operacional e de atividade. Verificou-se, também, que 
as atividades de controle são insatisfatórias, pois não estão documentadas adequadamente e 
dependem excessivamente das pessoas. 

Após a apuração desses resultados, a Secretaria de Controle Interno encaminhou a 
Presidência um conjunto de propostas e recomendações com único fim que é a consecução dos 
objetivos da instituição, de tal modo a proporcionar a melhoria dos controles internos da entidade.  

Diante dos resultados, a SCI elaborou as seguintes recomendações, dentre outras:   

1.  Realizar ações voltadas para sensibilização e capacitação dos gestores sobre a 
importância da gestão dos riscos inerentes aos objetivos estratégicos, táticos operacionais e de 
atividades;  

2.  Instituir uma política de gestão de riscos, compreendendo objetivos, princípios, 
diretriz, responsabilidades;  

3. Documentar com adequado nível de detalhamento as atividades de controle 
envolvidas nos processos de trabalho estabelecidos nas unidades do TRT21.  

As recomendações foram apresentadas à Presidência do TRT21 no dia 18/12/2015, que 
acolheu as sugestões e determinou elaboração do Plano de Ação para implementação dos 
apontamentos constantes no Relatório de Auditoria. 

Por fim, informamos que a SCI, após a elaboração e aprovação do Plano de Ação referente a 
esta Auditoria está monitorando a implementação das recomendações. 

2.9 AVALIAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE DA UNIDADE AUDITADA, 
ESPECIALMENTE EM RELAÇÃO ÀS MEDIDAS ADOTADAS PARA 
CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI Nº 10.098/2000, DO DECRETO Nº 
5.296/2004 E DAS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS. 

Foram analisadas as exigências segundo as normas acima mencionadas, todavia vale ainda 
ressaltar que o CNJ publicou a Recomendação nº 27 de 16/12/2009 (alterada pela Recomendação nº 
48 de 11/03/2014), segundo a qual recomenda aos Tribunais relacionados nos incisos II a VII do 
art. 92 da Constituição Federal de 1988 que adotem medidas para a remoção de barreiras físicas, 
arquitetônicas, de comunicação e atitudinais, de modo a promover o amplo e irrestrito acesso de 
pessoas com deficiência às suas dependências, aos serviços que prestam e às respectivas carreiras, 
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para a conscientização de servidores e jurisdicionados sobre a importância da acessibilidade 
enquanto garantia ao pleno exercício de direitos, bem como para que instituam comissões de 
acessibilidade visando ao planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos e metas 
direcionados à promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência.  

Com o intuito de verificar as condições de acessibilidade para pessoas de deficiência ou 
com mobilidade reduzida, nos prédios do TRT21, foi analisado o anexo IV do Relatório de Gestão, 
situação dos imóveis em uso pela justiça do trabalho do RN com relação à acessibilidade e 
elaborado um questionário com base nos normativos acima citados e enviado por meio da RDI 
040/2016. Outra pesquisa foi realizada via e-mail endereçado à SETIC, a respeito da acessibilidade 
no site do Tribunal.  

No quadro do anexo IV são verificados os seguintes itens: Rampas, Sanitários, Elevadores, 
Vagas de estacionamento, Piso tátil, Sinalização Sonora, Sinalização Visual, Mobiliário, Portas e 
Corredores. 

No que diz respeito à vistoria in loco, foi realizada apenas nas áreas comuns do CJTMFF 
na capital, não sendo possível tal vistoria nas instalações dos imóveis no interior do estado por 
medidas restritivas no orçamento do atual exercício, optou-se por análise documental por 
intermédio de questionário respondido pela equipe da Coordenadoria de Engenharia. 

Com relação à acessibilidade no site, está disponibilizada para o usuário com deficiência 
auditiva, uma ferramenta para que possa ter acesso à tradução de texto em Libras com os links para 
download e manual do usuário. http://www.trt21.jus.br/Html/Acessibilidade-Libras.asp. Para o 
usuário com deficiência visual, atualmente o site não está de acordo com os padrões desde a 
mudança para o novo layout do site em 2014, sendo do conhecimento da SETIC que se propôs a 
estudar e encontrar a solução.  

Consoante o relatório de gestão de 2015, concluímos que o Tribunal tem na sua sede 
adotado as devidas providências para remoção das barreiras físicas e arquitetônicas, cumprindo os 
normativos ainda que parcialmente, e que as reformas realizadas e previstas procuram satisfazer os 
aspectos exigidos para a acessibilidade. Alguns exemplos podem ser citados, tais como rampas de 
acesso em calçadas, equipamentos sanitários nos banheiros com sinalização visual, cursos de libras 
e outros. Foi recomendada a instituição de uma comissão de acessibilidade para que haja ampliação 
do tema, com planejamento, elaboração e acompanhamento de projetos. 

2.10 AVALIAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS 

 Por intermédio das informações colhidas do Relatório de Gestão, verificou-se que não há 
controle específico para garantir o cumprimento do cronograma determinado pelo art. 5º da Lei 
8.666/93.  

 Entretanto, em exames efetuados pela Secretaria de Controle Interno não se constatou 
impropriedades relevantes que afrontem à ordem cronológica para pagamentos dos fornecedores de 
bens e prestações de serviços.  

    Assim, da análise dos pagamentos selecionados evidenciou que os mesmos foram realizados 
conforme estabelecido no contrato ou instrumentos equivalentes.   
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           Demais disso, destaca-se que nas auditorias, cujos objetos foram os processos de Dispensa e 
Inexigibilidade de Licitação, Gestão de Contratos de Serviços com Terceirização de Mão de Obra e 
Processos de Licitações e Adesões a Atas de Registro de Preços, foram levantadas questões sobre o 
cumprimento dos prazos de pagamentos, donde se concluiu que inexistiu pagamento de encargos 
moratórios em decorrência de atraso na quitação dos compromissos assumidos. 

 

3 CONCLUSÃO 

 Tendo em vista o exposto neste Relatório de Auditoria de Gestão, conclui-se pela 
regularidade da gestão, tanto em razão da legalidade dos atos e fatos quanto à observância aos 
princípios da eficiência, eficácia, economicidade e transparência. 

 Cumpre-nos assinar, ainda, que não foram identificadas situações que afetem o julgamento 
da gestão dos responsáveis arrolados neste processo de Tomada de Contas, bem como não houve, 
no período em exame, apuração de dano ou prejuízo em decorrência de atos de gestão ilegais, 
ilegítimos ou antieconômicos. 

 
       Natal,  26 de julho de 2016. 
 
 

 
José do Carmo de Almeida Filho 

Chefe do Setor de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial 
 
 
 
 

Liana Maranhão de Oliveira 
Chefe do Setor de Controle de Licitações, Contratos e Legislação 

 
 
 

Jeremias Iduino da Rocha e Silva 
Chefe do Setor de Controle de Pagamento de Pessoal 

 
 
 

Adriano Carlos de Souza 
Chefe do Setor de Auditoria 

 
 
 

Caio Lima de Azevedo 
Secretário da Secretaria de Controle Interno/TRT21 
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CERTIFICADO DE AUDITORIA 

 

Certificado: 01/2016 

Processo Administrativo: TRT nº 7364/2016  

Unidade Auditada: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região  

Órgão Supervisor: Conselho Superior da Justiça do Trabalho 

Município/UF: Natal/RN 

Referência: Relatório de Gestão  

Exercício: 2015 

 

 Conforme disposições contidas na legislação expedida pelo Tribunal de Contas 
da União - TCU, foram examinados os atos de gestão dos responsáveis pelas unidades 
auditadas bem como aqueles listados no art. 10 da IN TCU nº 63/2010, praticados no 
período de 01/01/2015 a 31/12/2015. 

 Os exames foram efetuados na prestação de contas deste Tribunal, conforme 
escopo do trabalho definido no Relatório de Auditoria de Gestão constante deste 
processo, em atendimento à legislação aplicável e objetivando fornecer razoável 
segurança sobre a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão, 
confiabilidade e efetividade dos controles internos na consecução dos objetivos 
institucionais, análise dos demonstrativos contábeis e avaliação do desempenho da 
gestão durante o exercício sob exame.   

 Registre-se que houve estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao 
setor público e que não houve restrição e/ou limitação da atuação da equipe de 
auditoria.  

 Certifico, dessa forma, a avaliação REGULAR  da gestão dos responsáveis pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, abaixo nominados, no exercício de 2015, 
de acordo com o Relatório de Auditoria de Gestão e Parecer que acompanham este 
Certificado:  

 

a) José Rêgo Júnior, Presidente do Tribunal no período de 01/01/2015 a 
08/01/2015; 

b) Joseane Dantas dos Santos, Presidente do Tribunal no período de 
09/01/2015 a 31/12/2015;  

c) Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues, Vice-Presidente do 
Tribunal no período de 09/01/2015 a 31/12/2015;  

d) Tareja Christina Seabra de Freitas Medeiros, Ordenadora de Despesa 
por Delegação no período de 01/01/2015 a 08/01/2015;  

e) Márcio de Medeiros Dantas, Ordenador de Despesa por Delegação no 
período de 09/01/2015 a 31/12/2015; 
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f) Carlo Henrique Brandão Teixeira, Ordenador de Despesa por 

Delegação Substituto. 

 

 

   Natal,  26 de julho de 2016.    

 

 

 

Liana Maranhão de Oliveira 

Analista Judiciário Área Administrativa 

Especialidade Contabilidade  

CRC-RN nº 4.198 
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PARECER DO SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO 

 

Relatório de Auditoria: 04/2016 

Processo Administrativo: TRT nº 7364/2016  

Unidade Auditada: Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região  

Autoridade Supervisora: Joseane Dantas dos Santos 

Município/UF: Natal/RN 

Referência: Relatório de Auditoria de Gestão  

Exercício: 2015 

 

I - INTRODUÇÃO 

 As contas objeto de avaliação por esta Secretaria tiveram sua regularidade 
certificada, sem ressalvas, nos termos do Relatório de Auditoria de Gestão e do 
Certificado de Auditoria, os quais instruem o presente processo. 

 Para a emissão do Relatório e Certificado de Auditoria, previstos no art. 9º, 
inciso III, da Lei nº 8.443/1992, combinado com o art. 13, incisos IV e V da Instrução 
Normativa /TCU nº 63/2010 e com o art. 2º, inciso II da Decisão Normativa/TCU nº 
147/2016, foram elaborados papéis de trabalho de auditoria que constituem elementos 
para avaliação dos itens objetos do Relatório de Auditoria, bem como avaliações 
realizadas ao longo do exercício de 2015, pelas áreas técnicas que integram a estrutura 
organizacional desta Secretaria de Controle Interno.  

 

II - ANÁLISE 

 Com relação as metas previstas no Plano Estratégico para o exercício, a 
avaliação concluiu o alcance das metas em 70% dos indicadores avaliados. Para os 
indicadores que não cumpriram integralmente a meta prevista para o exercício de 2015, 
é importante registrar que os desempenhos foram acima de 95% do previsto. Dessa 
forma certifica de modo satisfatório a eficiência e eficácia da gestão no cumprimento 
dos objetivos institucionais.  

 Vale lembrar, que com base nas avaliações realizadas, a equipe concluiu pela 
ausência de fatos que comprometeram a gestão dos recursos quanto à economicidade, 
eficiência, eficácia e efetividade. 

 Além disso, é importante registrar a revisão de normativos internos, realizados 
em 2015, que disciplinam as atividades de auditoria, inspeção administrativa, 
fiscalização e monitoramento, garantindo maior independência à SCI e desvinculação 
da unidade de controle interno de trabalhos que possam representar cogestão. Como 
resultado desse trabalho de adequação dos normativos internos, foi elaborado o manual 
de atividades da SCI que encontra-se publicado no sítio eletrônico desta Casa, 
representando, assim, uma boa prática de gestão.  
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 No que se refere a falhas e impropriedades detectadas no decorrer do exercício 
de 2015, informo que a Administração vem adotando medidas corretivas adequadas 
destinadas a sua correção, nos termos das recomendações propostas pela SCI. Bem 
como vem aperfeiçoando a estrutura de controles internos administrativos visando 
minimizar erros e garantir maior segurança aos responsáveis pela Gestão do TRT21.    

 

III - CONCLUSÃO 

 Dessa forma, ante a observância da legislação nos atos praticados e das demais 
deliberações desta gestão para o saneamento de ocorrências constatadas em decorrência 
dos exames realizados nas ações de auditoria efetuadas no exercício de 2015, restando 
cumpridas ou em implantação as medidas e providências nelas previstas, manifesto-me 
de acordo com as conclusões emitidas no Certificado de Auditoria, pela 
REGULARIDADE  das contas do exercício de 2015 do TRT 21ª Região. 

 

 

   Natal,  26 de julho de 2016.    

 

 

 

 

Caio Lima de Azevedo  

Secretário de Controle Interno  

TRT - 21ª Região 
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ELEMENTOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE D E 
AGENTES SOBRE FALHA OU IRREGULARIDADE 

 

 

 A caracterização da responsabilidade não é aplicável a esta conta em razão de a 
proposição desta Unidade de Controle Interno ser de julgamento das contas de todos os 
responsáveis arrolados pela regularidade com quitação plena.   

 

 

   Natal,  26 de julho de 2016.    

 

 

 

Caio Lima de Azevedo  

Secretário de Controle Interno  

TRT - 21ª Região 
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PRONUNCIAMENTO DO MINISTRO SUPERVISOR OU DE AUTORIDADE
EQUIVALENTE

Na condição de Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região,
declaro que tomei conhecimento do conteúdo das contas do exercício de 2015 e das
conclusões lançadas no Parecer da Secretaria de Controle Interno deste Órgão, nos
termos do art. 52 da Lei n° 8443/1992 e inciso VII do art. 13 da Instrução Normativa
TCUn° 63/2010.

Natal, 21 de julho de 2016.

Joseane Dantas dos Santos

Presidente do TRT 21 Reaião

e


