
























 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 

 
 
1) INFORMAÇÕES GERAIS  

 
 

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21) é um órgão do Poder 
Judiciário da Administração Pública Federal Direta, com sede na Av. Capitão Mor-Gouveia, 
3104, na cidade de Natal/RN, tendo como missão institucional a promoção da justiça no 
âmbito das relações de trabalho, com celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a 
paz social e o fortalecimento da cidadania. 

A Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte iniciou suas atividades com a criação 
da 1ª JCJ de Natal, em 12.12.1940, por meio do Decreto 6.596, a princípio sob a jurisdição de 
Pernambuco. A partir de 1983, com a instalação da 13ª Região, a Justiça do Trabalho no Rio 
Grande do Norte vinculou-se ao TRT da Paraíba. A Constituição de 1988 tornou obrigatória a 
instalação de pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado da Federação. 
Em 16 de junho de 1992 instalou-se o TRT21. 

O TRT21 foi criado pela Lei n° 8.215/1991. É composto por 23 Varas do Trabalho, 
sendo 13 na cidade de Natal, 4 na cidade de Mossoró, e 1 nas cidades de Assu, Caicó, Ceará-
Mirim, Currais Novos, Goianinha e Macau. Possui ainda um Posto Avançado que funciona na 
cidade de Pau dos Ferros. 

Os serviços da entidade são prestados por magistrados regidos pela Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional (LOMAN), e por servidores regidos pela Lei 8.112/90. A contratação 
de bens e serviços é regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações e pelo Decreto 93.872/1986. A 
gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial é regida principalmente pela Lei 
4.320/64, Lei 101/2000, e demais normativos aplicáveis à matéria.  
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2) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 
 As Demonstrações Contábeis do TRT21 abrangem todas as suas unidades e foram 
elaboradas com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - 
NBC-T 16, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª edição, que 
tem fundamentação legal a Lei n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, a Portaria 
SOF n.º 163/2001, Portaria STN n.º 448/2002 e a Portaria MPOG n.º 42/1999 para os 
aspectos orçamentários e financeiros.  
 Cumpre destacar que a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) 
não foi apresentada, considerando que não é obrigatória para este Órgão, de acordo com o 
contido na Parte V, item 7.1 do MCASP 7ª Edição. 
 O TRT21 é uma entidade cuja natureza é prestar serviço público mediante repasse de 
receita do orçamento da União, ou seja, não tem natureza arrecadadora. 
 Com relação ao processo de convergência, o TRT 21 implementou as demandas 
encaminhadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão responsável pela orientação das 
políticas contábeis na Administração Pública Federal, quais sejam: utilização do Plano de 
Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP), reavaliação dos bens móveis e imóveis, registro 
mensal da depreciação e da amortização, registro contábil por competência nas situações 
possíveis. Essa demanda ainda não foi atendida plenamente em virtude de algumas operações 
necessitarem de ajustes para obtenção dos dados necessários ao registro.   
   
 
2.1) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 
• Caixa e Equivalentes de Caixa: estão registrados pelo valor original em moeda 

nacional, constantes da parte da conta única (Limite de Saque com Vinculação de 
Pagamento) destinada ao TRT21; 

• Créditos a Curto Prazo: são avaliados  pelo custo histórico; 
• Estoques: são mensurados pelo custo histórico nas entradas e pelo preço médio 

ponderado das compras nas saídas; 
• Imobilizado: os bens são mensurados pelo custo de aquisição no reconhecimento 

inicial e após esse reconhecimento, pelo custo histórico sujeito a depreciação mensal. 
Os bens imóveis da administração pública são gerenciados pela Secretaria do 
Patrimônio da União (SPU) por meio do sistema SPIUNET, no qual os bens com 
documentação formal de cartório são cadastrados e recebem um número de registro 
RIP. Esse sistema calcula a depreciação mensal dos imóveis cadastrados e gera 
automaticamente o registro contábil no sistema SIAFI.  
Os bens móveis são gerenciados pelo sistema de controle patrimonial do TRT21, 
denominado SIAD, no qual os bens são cadastrados e recebem um número de 
tombamento. O sistema é capaz de fornecer as seguintes informações: controle da 
movimentação dos bens; cálculo da depreciação mensal pelo método das quotas 
constantes; geração de relatórios para registro contábil da depreciação mensal no 
SIAFI; relatório mensal de bens móveis para a conciliação dos saldos com os registros 
contábeis; relatório para realização de inventário do exercício, dentre outros. 
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• Intangível: os bens são mensurados pelo custo de aquisição no reconhecimento inicial 
e após esse reconhecimento, pelo custo histórico sujeito a amortização mensal, caso 
tenham vida útil definida. 
O método utilizado para a amortização dos ativos intangíveis com vida útil definida é 
o das cotas constantes. No inventário dos intangíveis existentes no TRT21, a grande 
maioria dos softwares tem vida útil indefinida (licenças perpétuas). Consta apenas um 
software com vida útil definida de 36 meses, sendo a última cota de amortização 
prevista para abril/2019. 

• Passivos circulantes e não circulantes: as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e 
Assistenciais a Pagar a Curto Prazo são reconhecidas pelo regime de competência, e 
mensuradas pelo custo histórico no reconhecimento inicial. Nas apurações seguintes 
são mensuradas pelo custo histórico acrescido de correção monetária e juros. 
No encerramento do exercício, é realizada a reclassificação das obrigações de longo 
para curto prazo que têm a perspectiva de pagamento até o final do exercício seguinte, 
no caso, 2019. 

• Provisões: A provisão registrada é composta do tipo de risco “trabalhista”, e sua 
classificação com relação à potencial saída de recursos é “possível”. São mensuradas 
pelo custo histórico, sujeitos a correção monetária e juros. 
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3) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS 
APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
3.1) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

 
No tocante a análise do Balanço Orçamentário do TRT21 como instrumento de 

evidenciação da integração entre o planejamento e a execução orçamentária, é fundamental a 
observação do comportamento das receitas e das despesas ao longo do exercício. Para facilitar 
esse exame, segue abaixo a análise dos seguintes itens: receitas, despesas, restos a pagar e 
resultado orçamentário. 

 
 
NOTA 1 – Receitas Orçamentárias 

  
Para as receitas orçamentárias, é relevante informar que esta UPC não possui 

características arrecadatórias de receitas da União, por conseqüência, apresenta valores 
zerados nos campos de receitas tributárias e de contribuições. Destaca-se, também, que o 
TRT21 não apresenta receitas agropecuárias, industriais, bem como receitas de capital devido 
a sua natureza jurídica e constitucional.   

Isto posto, cumpre-se esclarecer que as receitas orçamentárias ocorridas foram: 
patrimoniais, de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes.  

O quadro abaixo demonstra a previsão atualizada da receita versus a realização:  
 

Valores em R$ 
Quadro 3.1.1 – Nota 1 – Receitas Orçamentárias 

Receitas Previsão Atualizada Realizada 
(%) de 

Realização 
• Receita Patrimonial 138.997,00 223.261,12 160,62 
• Receita de Serviço - 1.650.480,00 - 
• Transferência Correntes 6.240.000,00 12.529.320,79 200,79 
• Outras Receitas Correntes 260.806,00 272.462,26 104,47 
Total das Receitas Correntes 6.639.803,00 14.675.524,17 221,02 

Fonte: Balanço Orçamentário 2017 
 
As receitas patrimoniais são as provenientes da taxa de ocupação de imóveis 

(aluguéis), que consiste no valor da locação paga pelos cessionários ao Órgão. A realização 
foi de 160,62%, isto é, ultrapassou o inicialmente previsto (excesso de arrecadação). Este fato 
ocorreu devido aos reajustes contratuais do valor dos aluguéis cobrados pelo TRT21 ao longo 
do exercício sob análise e pela adoção de procedimentos visando a redução da inadimplência 
como mencionado na Nota 8 – Caixa e Equivalentes de Caixa, do Balanço Patrimonial.  

As receitas de serviços no valor de R$ 1.650.480,00 foram provenientes da 
arrecadação das taxas de concurso, realizado em 2017, para provimento de cargos de 
servidores. Para essas receitas não houve previsão inicial.  

Para as transferências correntes é relevante informar que tais receitas são provenientes 
de recebimento de recursos de contratos com instituições financeiras. Houve uma diferença 
entre o previsto e o realizado de R$ 6.289.320,79. Essa diferença justifica-se pela decisão do 
CSJT de centralizar tais recursos e passar a geri-los, em sua totalidade, a partir de 
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janeiro/2017. Com isso, as instituições financeiras contratadas foram informadas da obrigação 
de recolher ao TRT21 todo o saldo das remunerações apuradas até 31/12/2016. Portanto, a 
previsão inicial da receita foi estabelecida pelo valor alocado na LOA, não tendo sido 
atualizada após a decisão daquele Conselho Superior. 

A realização da receita do grupo outras receitas correntes, que são as oriundas da taxa 
de ocupação de imóveis (rateio de água, energia, limpeza, vigilância e taxa de limpeza 
pública) ressarcidas ao TRT21 pelos cessionários, os quais locam espaços físicos nas 
dependências do Órgão, superou em 104,47% a previsão inicial. Tal fato se justifica pelas 
variações mensais dessas despesas de acordo com o estabelecido nos respectivos contratos, 
bem como pela adoção de procedimentos visando a redução da inadimplência como foi 
mencionado na nota 01 do Balanço Patrimonial. Observa-se, portanto, um excesso de 
arrecadação. 

Essas ações, além de provocarem o excesso de arrecadação, também repercutiram no 
aumento na movimentação da conta Caixa e Equivalente de Caixa durante o exercício de 
2017, conforme detalhado na Nota 8 – Caixa e Equivalentes de Caixa, do Balanço 
Patrimonial. 

 
 
NOTA 2 – Despesas Orçamentárias 
 
No tocante a despesa orçamentária, destaca-se de maneira preliminar a análise da 

dotação inicial versus a dotação atualizada, bem como os principais fatos orçamentários que 
refletiram no acréscimo ou redução da despesa orçamentária. O quadro abaixo demonstra, 
com maior detalhe, este cenário:  

 Valores em R$ 
Quadro 3.1.2 – Nota 2 – Diferença entre Dotação Inicial e Dotação Atualizada em 31/12/2017,  

com detalhamento por tipo de Créditos Adicionais 

Dotação Inicial  
(a) 

Créditos Suplementares 
(b) 

Bloqueios, Cancelamentos 
e Remanejamento de 

Dotações (c) 

Dotação Atualizada 
(d) = (a) + (b) - (c)  

245.175.422,00 26.693.158,00 744.178,00 271.124.402,00 
Fonte: Balanço Orçamentário 2017 

 
A diferença entre a dotação inicial (constante da LOA) e a atualizada no valor de R$ 

25.948.980,00 (valor da suplementação líquida), verificada no quadro acima, decorre da 
abertura de créditos suplementares deduzidos dos cancelamentos ou bloqueios de dotações 
orçamentárias ocorridas durante o exercício. Vale lembrar, que os créditos suplementares 
abertos foram destinados majoritariamente ao custeio das despesas com Pessoal e Encargos 
Sociais. 

Para análise da execução da despesa, considerando o total da dotação atualizada, é 
relevante destacar que o TRT21 alcançou um percentual de 98,22%, isto é, o Órgão obteve 
êxito na execução do seu orçamento, empenhando praticamente todo o crédito disponível no 
ano de 2017.  

O quadro a seguir demonstra a execução da despesa, detalhando-as por categoria 
econômica e grupo de despesa:   
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Valores em R$ 
Quadro 3.1.3 – Nota 2 – Despesas Orçamentárias  

Despesas 
Dotação  

Atualizada 
Despesas 

Empenhadas 
Despesas 

Liquidadas 
Despesas Pagas 

Despesas Correntes 268.470.460,00 263.999.364,78 262.059.454,38 261.928.266,46 
• Pessoal e Encargos Sociais 227.748.950,00 225.690.328,12 225.614.524,63 225.614.524,63 
• Outras Despesas Correntes 40.721.510,00 38.309.036,66 36.444.929,75 36.313.741,83 

Despesa de Capital 2.653.942,00 2.308.693,43 1.710.725,27 1.706.773,22 
• Investimento 2.653.942,00 2.308.693,43 1.710.725,27 1.706.773,22 

Total 271.124.402,00 266.308.058,21 263.770.179,65 263.635.039,68 
Fonte: Balanço Orçamentário 2017 

 
Como se pode observar por meio do quadro acima, as despesas correntes, que são as 

despesas de pessoal e custeio, representam aproximadamente 99% dos dispêndios deste 
TRT21. As demais despesas são os investimentos relacionados ao Processo Judicial 
Eletrônico – PJe, aquisição de mobiliário e de software/equipamentos de tecnologia da 
informação.  

Ainda com relação ao quadro anterior, para análise entre os estágios da despesa 
(empenho, liquidação e pagamento), observa-se que praticamente todas as despesas correntes 
relacionadas a Pessoal e Encargos Sociais passaram pelos 3 (três) estágios, isto é, foram 
plenamente executadas. Como consequência desse fato, observa-se baixa inscrição de Restos 
a Pagar.   

Para análises horizontais e verticais das dotações por classificação econômica, segue o 
quadro abaixo:  

Valores em R$ 
Quadro 3.1.4  – Nota 2 – Dotação Líquida X Despesa Executada 

Despesas 
Dotação  

Atualizada  
(a) 

Dotação 
Executada  

(b) 

AV - 
Dotação 

Executada 
(%) 

Índice de 
Execução 

(%)  
(a / b) 

Despesas Correntes 268.470.460,00 263.999.364,78 99,13 98 
• Pessoal e Encargos Sociais 227.748.950,00 225.690.328,12 84,75 99 
• Outras Despesas Correntes 40.721.510,00 38.309.036,66 14,39 94 

Despesa de Capital 2.653.942,00 2.308.693,43 0,87 87 
• Investimento 2.653.942,00 2.308.693,43 0,87 87 

Total 271.124.402,00 266.308.058,21 100 98,22 
Fonte: Balanço Orçamentário 2017 

 
Do resultado acima, observa-se que para a categoria econômica de despesas correntes 

a representatividade foi de: 84,75% para despesas de pessoal e encargos e de 14,39% as 
despesas Outras Despesas Correntes. Já para a categoria econômica relacionada a despesas de 
capital, o percentual representou apenas 0,87% do total das despesas executadas. 

 Em uma análise mais detalhada, o índice de execução, segregado por grupo de 
natureza, revelou um percentual de execução de: 99% para despesas de Pessoal e Encargos 
Sociais, 94% para Outras Despesas Correntes e de 87% para Despesas de Capital.  

Esses dados apontaram que as Despesas de Capital também obtiveram relevante 
participação na inscrição de restos a pagar. Esse fato pode ser justificado pela insuficiência 
temporal para o pagamento das despesas previamente empenhadas, conforme informação 
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apresentada na Nota 7 – Resultado da Movimentação Extraorçamentária, do Balanço 
Financeiro. 

Contudo, apesar do percentual de execução da classificação Outras Despesas 
Correntes e das Despesas de Capital menor do que as despesas de Pessoal e Encargos Sociais, 
verifica-se que o montante inscrito em Restos a Pagar representou apenas 0,09% 
considerando toda a despesa empenhada. 

 
 
NOTA 3 – Restos a Pagar 
 
Para análise desse item, observa-se a inscrição, no exercício de 2016, do montante de 

R$ 1.112.131,57,17 em Restos a Pagar. Desse total, R$ 1.101.147,68 refere-se a Restos a 
Pagar não Processados (a liquidar e em liquidação) e R$ 10.983,89 refere-se a Restos a Pagar 
Processados. É relevante informar que desse montante foram pagos R$1.180.714,60, 
conforme Nota 7 – Resultado da Movimentação Extraorçamentária, do Balanço Financeiro. 

As demais informações sobre restos a pagar estão localizadas na nota explicativa do 
Balanço Financeiro.  

 
 
NOTA 4 – Resultado Orçamentário   

 
 Com o objetivo de analisar o Resultado Orçamentário do TRT21, verifica-se que o 
quociente do Resultado Orçamentário foi de 0,055, conforme informação do quadro abaixo: 
 

Quadro 3.1.5  – Nota 4 – Resultado Orçamentário 2017 

Receitas Realizadas (a) Despesas Empenhadas (b) 
Quociente do Resultado 

Orçamentário (a) / (b) (%) 

14.675.524,17 266.308.058,21 0,055 
Fonte: Balanço Orçamentário 2017 
 
 Esse quociente do Resultado Orçamentário demonstra um déficit, justificado pela 
natureza jurídica do TRT21, o qual não constitui um Órgão com características arrecadatórias, 
e suas despesas são custeadas pelo recebimento de subrepasses do Tesouro Nacional 
solicitados mensalmente por meio de programação financeira. 
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3.2) BALANÇO FINANCEIRO 
 
Com relação ao Balanço Financeiro, é fundamental salientar que por meio de sua 

análise é possível avaliar a gestão orçamentária e financeira do Órgão, bem como apresentar o 
resultado financeiro do exercício. 

Destacam-se abaixo importantes análises realizadas no Balanço Financeiro, por meio 
de indicadores e de análises horizontais e verticais que servirão para avaliar e explicar, de 
forma mais detalhada, os resultados orçamentário, financeiro e extraorçamentário do período.  

 
NOTA 5 – Resultado Orçamentário  

 
Da mesma maneira como evidenciado na análise do Balanço Orçamentário, o 

resultado orçamentário apresenta-se deficitário. Esse fato é explicado pela inexistência de 
receitas orçamentárias ordinárias e vinculadas, isto é o TRT21 não possui características de 
agente arrecadador de receitas da União. 

Para demonstrar o resultado orçamentário, o quadro abaixo detalha as Despesas 
Orçamentárias, que representam 92,49% dos dispêndios orçamentários:  

 
Valores em R$  

Quadro 3.2.1  – Nota 5 – Dispêndios orçamentários 
Despesa Orçamentária 31/12/2017 31/12/2016 AH (%) AV (%) 

• Ordinárias 230.482.225,50 232.305.928,26 -0,79 85,48 
• Vinculadas 39.150.784,01 36.951.517,32 5,95 14,52 

Total 269.633.009,51 269.257.445,58 0,14 100 
Fonte: Balanço Financeiro 2017 

 
Da análise do quadro acima, observa-se que as despesas ordinárias representaram 

85,48% do total das despesas orçamentárias em 2017. As demais despesas relacionam-se a 
destinação vinculada, isto é, exigem vinculação entre a origem e aplicação de recursos. 

No que se refere à análise horizontal no período de 2016/2017, observa-se uma leve 
diminuição nas despesas ordinárias na ordem de -0,79%, aproximadamente 1,8 milhões, e 
aumento nas despesas vinculadas de 5,95%, aproximadamente 2,1 milhões. 

É relevante destacar que a cobertura para pagamento das despesas orçamentárias do 
TRT21, são originárias de transferências financeiras recebidas, que totalizou R$ 
265.502.826,93 em 2017. Em sua grande maioria, essas transferências foram sub-repasses 
recebidos do CSJT, cujos recursos foram destinados ao pagamento de despesas obrigatórias 
tais como: pessoal, inativos, pensionistas; além das despesas discricionárias.  

Com relação às transferências financeiras concedidas, foram movimentados recursos 
da ordem de R$ 6.169.191,24 provenientes de custas processuais recolhidas pelos 
jurisdicionados, arrecadadas diretamente ao Tesouro Nacional, não havendo controle ou 
administração dessa fonte de recursos por parte do TRT21. 
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NOTA 6 – Resultado Financeiro  
 
 A apuração do resultado financeiro do exercício de 2017 demonstrou um resultado 
positivo, conforme o quadro a seguir:  

 
Valores em R$ 

Quadro 3.2.2 – Nota 6 – Apuração do Resultado Financeiro em 31/12/2017 
Saldo para o 

Exercício Seguinte (a) 
Saldo do 

Exercício Anterior (b) 
Resultado (a) – (b) 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 

14.287.669,40 2.145.341,67 2.145.341,67 8.309.813,89 12.142.327,73 -6.164.472,22 

Fonte: Balanço Financeiro 2017 
 
 Na apuração do resultado financeiro foi utilizado o confronto do saldo inicial versus 
final da conta Caixa e Equivalentes de Caixa. O quadro acima demonstra uma diferença de R$ 
18.756.799,95 entre o resultado apurado nos exercícios de 2016 e 2017. 
 Para entendimento das principais causas dessa diferença, é importante registrar que o 
resultado financeiro é um conceito de fluxo, isto é, demonstra as entradas e saídas de recursos 
do caixa do Órgão. Nesse sentido, o fator que contribuiu para esse resultado positivo foi 
explicitado na Nota 1 – Receitas Orçamentárias, do Balanço Orçamentário. 
 Com relação às retenções tributárias, importa mencionar que quando não há nenhum 
impedimento para o pagamento da despesa, tais retenções são registradas na fase da 
liquidação da despesa, e recolhidas na fase do pagamento da despesa. Quando há algum 
impedimento na fase do pagamento, a exceção ocorre em situações que envolvam 
contribuições previdenciárias, porque o fato gerador é a liquidação da despesa, devendo ser 
recolhida ao Tesouro até o dia 20 do mês subsequente. 
 
 

NOTA 7 – Resultado da Movimentação Extraorçamentária 
 
 A análise do resultado da movimentação extraorçamentária pode ser realizada 
mediante a análise da inscrição de Restos a Pagar subtraída do pagamento de Restos a Pagar, 
conforme demonstrado no quadro a seguir:  

Valores em R$ 
Quadro 3.2.3 – Nota 7 – Recebimento Extraorçamentário x Despesas Extraorçamentárias 

Ingressos Dispêndios 
Conta 31/12/2017 31/12/2016 Conta 31/12/2017 31/12/2016 

• Inscrição de RPP  153.768,39 10.983,89 • Pagto de RPP 12.689,88 7.972,26 
• Inscrição de RPNP 2.730.863,42 1.101.147,68 • Pagto de RPNP 1.168.024,72 4.706.642,84 

Total 2.884.631,81 1.112.131,57 Total 1.180.714,60 4.714.615,10 
Fonte: Balanço Financeiro 2017 
 
 Considerando a avaliação dos Restos a Pagar, observa-se que o total inscrito em 2017 
superou em R$ 1.703.917,21 o total inscrito em 2016. Esse fato administrativo demonstra 
ingressos extraorçamentários, em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 103 
da Lei n 4320/64: "Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita 
extraorçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária".   
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 É relevante informar que o pagamento de Restos a Pagar não Processados diminuiu 
em 3,5 milhões se compararmos os exercícios de 2016 com 2017. O fato ocorreu devido à 
grande diferença no valor total inscrito nos exercícios de 2015 e 2016, de R$ 5.293.925,60 e 
R$ 1.101.147,68, respectivamente, impactando diretamente nos valores pagos em 2016 e 
2017. 
 Para uma análise mais apurada dos restos a pagar, o quadro abaixo consolida, por 
grupo de natureza, a inscrição de restos a pagar não processos e processados:  
 

Valores em R$ 
Quadro 3.2.4 – Nota 7 – Inscrição de Restos a Pagar por Grupo de Natureza de Despesa 

Grupo de Natureza 
Restos a Pagar 

não Processados - 
RPNP 

Restos a Pagar 
Processados - 

RPP 

AV (%) 
RPNP 

AV (%)  
RPP 

1 - Pessoal e Encargos Sociais 75.803,49 0,00 2,8 - 
3 - Outras Despesas Correntes 1.909.730,30 149.816,34 69,0 97,4 
4 - Investimentos 745.329,63 3.952,05 28,2 2,6 

Total 2.730.863,42 153.768,39 100 100 
Fonte: Balanço Financeiro 2017 
 
 Conforme se observa no quadro acima, do montante total inscrito em Restos a Pagar 
94% refere-se a Restos a Pagar não Processados. Dessa inscrição, é relevante informar que 
69% está relacionada ao grupo de natureza Outras Despesas Correntes, e são, em sua maioria, 
despesas provenientes de contratos em que não houve tempo hábil para realizar a liquidação e 
o pagamento da despesa no exercício.  

Por oportuno, registre-se que a inscrição em Restos a Pagar não Processados 
pertencentes ao grupo de natureza de despesa Investimentos justifica-se pela ausência de 
tempo hábil para recebimento dos bens, liquidação e pagamento dentro do exercício 
financeiro. 
 O pequeno valor inscrito em Restos a Pagar Processados revela a preocupação do 
TRT21 em otimizar o pagamento das despesas que já ultrapassaram o estágio da liquidação.  

O quadro a seguir demonstra a variação da inscrição dos Restos a Pagar não 
processados no período de 2016 a 2017:  
 

Valores em R$  
Quadro 3.2.5 – Nota 7 – Variação da Inscrição dos Restos a Pagar não Processados 

Grupo de Natureza 31/12/2017 31/12/2016 AH (%) 
1 -  Pessoal e Encargos Sociais 75.803,49 16.277,52 365,69 
3 -  Outras Despesas Correntes 1.909.730,30 998.611,96 91,24 
4 -  Investimentos 745.329,63 86.258,20 764,07 

Total 2.730.863,42 1.01.147,68 148,00 
Fonte: Balanço Financeiro 2017 

 
 De acordo com as informações acima, constata-se uma variação positiva na inscrição 
em Restos a Pagar não Processados em 148% em relação ao exercício anterior. Essa situação 
decorreu do impacto da Emenda Constitucional nº 95/2016 em que este Regional demandou 
grande esforço no sentido de quitar todas as obrigações possíveis dentro do exercício de 2016 
e, como consequência, obteve uma redução considerável na inscrição de restos a pagar 
daquele exercício. 



 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO 
COORDENADORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
SETOR DE CONTABILIDADE ANALÍTICA 

3.3) BALANÇO PATRIMONIAL 
 

O Balanço Patrimonial demonstra superávit financeiro no exercício em análise, ou 
seja, resultado positivo entre o ativo e o passivo financeiro, conforme quadro abaixo. As 
principais causas do superávit financeiro do exercício encontram-se demonstradas na Nota 
sobre o Caixa e Equivalentes de Caixa. 

 
Valores em R$ 

Quadro 3.3.1. – Superávit Financeiro do Exercício de 2017 
Ativo Financeiro (a) Passivo Financeiro (b) Superávit (a) – (b) 

14.287.669,40 2.928.043,27 11.359.626,13 
Fonte: Balanço Patrimonial 2017 

 
 
3.3.1) ATIVO CIRCULANTE 
 
 

Nota 8 – Caixa e Equivalentes de Caixa 
  
 Este subgrupo é composto pelos recursos disponíveis liberados pelo Tesouro, 
agrupados na conta contábil 11.112.20.01 - Limite de Saque com Vinculação de Pagamento – 
OFSS por fonte de recursos, destinados a honrar os compromissos financeiros do Órgão. A 
Conta representa 14,11% do Ativo Total, e a representação de cada fonte está relacionada ao 
saldo da referida conta contábil, conforme quadro abaixo: 
 

Valores em R$ 
 Quadro 3.3.1.1 – Nota 8 – Composição do Item Caixa e Equivalentes de Caixa  

 Fonte   Descrição  31/12/2017 31/12/2016  AH(%)  AV(%)  
0100000000  Recursos Ordinários  4.487.595,52  929.986,95  382,54 31,41 

0127000000 
 Recursos de Custas e Emolumentos - 
Poder Judiciário  

723.816,84  103.866,29  596,87 5,07 

0150151220  Recursos Próprios não Financeiros  2.354.973,74  290.451,85  710,80 16,48 

0181151220  Recursos de Convênios  6.690.938,44  520.576,36  1185,29 46,83 

0190000000  Passivos Financeiros  4.083,79  1.500,00  172,25 0,03 

0350151220  Créditos Extraordinários  0,00 250.000,00  - 100,00 0,00 

0381151220 
 Recursos de Convênios - Exercícios 
Anteriores  

26.261,07  48.960,22  -46,36 0,18 

- 
 Saldo da Conta Contábil 11.112.20.01 - 
Limite de Saque com Vinculação de 
Pagamento – OFSS 

14.287.669,40  2.145.341,67  565,99 100 

Fonte: Balanço Patrimonial 2017 e Razão da Conta Contábil - SIAFI 2016 e 2017 
                                                                                                                     
 A conta contábil Limite de Saque com Vinculação de Pagamento é composta por 
recursos de fontes diversas, cuja origem está relacionada ao tipo de receita que a compõe. 
 Destacam-se: a fonte 0100000000 – Recursos Ordinários que é constituída de receitas 
provenientes da arrecadação de tributos da União, alocadas aos órgãos de acordo com a Lei 
Orçamentária Anual; a fonte 0181151220 – Recursos de Convênios que constitui receita 
própria, decorrente de arrecadação de taxa de remuneração de contratos de prestação de 
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serviços financeiros, firmados com a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil 
S.A. (BB); e a fonte 0150151220 – Recursos Próprios não Financeiros oriunda da arrecadação 
de taxa de ocupação e conservação de imóveis geradas pelos contratos de cessão de espaço 
físico firmados pelo Tribunal. 
 O acréscimo de 565,99% verificado em relação ao exercício de 2016 foi motivado 
principalmente pelas Fontes 0181151220 – Recursos de Convênios (1.185,29%) e 
0150151220 – Recursos Próprios não Financeiros (710,80%).  

Com relação à Fonte 0181151220, o incremento ocorreu em virtude de determinação 
do CSJT de centralizar tais recursos e passar a geri-los a partir de janeiro/2017. Com isso, as 
instituições financeiras contratadas foram informadas da obrigação de recolher ao Tribunal o 
saldo das remunerações apuradas até 31.12.2016. Cumprindo a decisão, a CEF recolheu R$ 
3.680.352,17 (três milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e 
dezessete centavos) e o BB, R$ 8.309.156,62 (oito milhões trezentos e nove mil, cento e 
cinquenta e seis reais e sessenta e dois centavos), totalizando R$ 11.989.508,79. 
 Com relação à fonte 0150151220 – Recursos Próprios não Financeiros, o incremento 
ocorreu em razão de melhoria do acompanhamento dos contratos pelos respectivos gestores e 
pelo Setor de Contabilidade, e da correção dos valores das taxas ao final de cada período de 
doze meses. Foram adotados procedimentos de cobrança das taxas inadimplentes, bem como 
realizada a conciliação da arrecadação mensal visando o recolhimento dos valores no prazo.    
  
  

NOTA 9 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 
 
 Este subgrupo é composto pelos valores a receber até o encerramento do exercício de 
2018, decorrentes de adiantamentos de proventos, taxas de ocupação e de conservação de 
imóveis provenientes dos contratos de cessão de espaço físico firmados pelo Tribunal, e de 
taxa de remuneração de contratos de serviços financeiros firmados com a CEF e o BB. 
Embora o subgrupo represente apenas 0,12% do Ativo Total, sofreu um decréscimo na ordem 
de 98,95% em relação ao exercício de 2016, como demonstra o quadro abaixo: 
                                                                                                                                                              

Valores em R$ 
Quadro 3.3.1.2 – Nota 9 – Composição do Subgrupo Demais Créditos de Curto Prazo  

 Conta   Descrição  31/12/2017 31/12/2016  AH(%)   AV(%)  
 11.311.01.02   1/3 Férias Adiantamento  0,00          39.749,44  -100,00 0,00 

 11.311.01.05  
 Salários e Ordenados Pagamento 
Antecipado  

52.515,72  0,00 100,00 42,28 

11.381.13.00 
 Crédito a Receber por Cessão de Àrea 
Pública  

31.520,12  9.099,53  246,39 25,37 

11.381.15.00 
 Crédito a Receber por Pagamento de 
Despesa de Terceiros  

40.184,36  124.343,64  -67,68 32,35 

11.381.19.00 
 Crédito a Receber por Valor Arrecadado 
Outras  

0,00 11.687.697,60  -100,00 0,00 

11.300.00.00  
 Saldo do Subgrupo 11.300.00.00 - Demais 
Créditos e Valores a Curto Prazo  124.220,20  11.860.890,21  -98,95 100 

Fonte: Razão das Contas Contábeis – SIAFI 2017 
  
 O fator significante que motivou esse decréscimo foi o registro da baixa da totalidade 
dos valores das taxas de remuneração dos contratos de prestação de serviços financeiros 
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recolhidos ao Tribunal, em virtude de centralização dos recursos pelo CSJT, como já 
comentado na Nota 8 – Caixa e Equivalentes de Caixa, do Balanço Patrimonial.  
 
 

NOTA 10 – Estoques 
 
 Este subgrupo contempla os materiais de consumo que são utilizados para a 
manutenção do funcionamento administrativo do Órgão, e controlados por tipo de material na 
conta contábil 11.561.01.00 – Materiais de Consumo, a fim de permitir o controle dos 
produtos a serem utilizados de forma a atender a demanda adequadamente. 
 Os materiais de consumo são controlados por sistema informatizado próprio do Órgão, 
denominado Sistema de Controle de Materiais de Consumo e Material Permanente (SCMP), e 
são mensurados pelo método do custo médio.  
 Mensalmente, o Setor de Almoxarifado fornece o Relatório Mensal de Almoxarifado 
(RMA) para registro contábil de baixa dos materiais consumidos no período. 
 Anualmente, o Setor de Almoxarifado realiza a conferência dos materiais de consumo 
em almoxarifado e fornece o relatório de inventário para conciliação com os registros 
contábeis. 
 Apesar da conta contábil representar apenas 0,28% do Ativo Total, cabe discorrer 
sobre a involução do saldo da ordem de 38,23% em relação ao exercício de 2016, como 
demonstra o quadro abaixo. Destaque-se que a análise vertical dos componentes de consumo 
representa-os em relação ao saldo da conta contábil. 
  

Valores em R$ 
Quadro 3.3.1.3 – Nota 10 – Composição da Conta Contábil 11.561.01.00 – Materiais de Consumo  

 Conta 
Contábil 

Conta Corrente / Descrição  31/12/2017 31/12/2016  AH(%)  AV(%)  

 07 - Gêneros de Alimentação  970,52  4.418,54  -78,04 0,34 

 16 - Material de Expediente  55.642,01  102.445,92  -45,69 19,78 

 17 - Material de TIC - Material de Consumo  186.966,21  278.842,53  -32,95 66,45 

 19 - Material de Acondicionamento e Embalagem   1.336,33  25.763,43  -94,81 0,47 

 20 - Material de Cama, Mesa e Banho   71,75  195,12  -63,23 0,03 

 21 - Material de Copa e Cozinha  30.553,71  38.163,75  -19,94 10,86 
 22 - Material de Limpeza e Produtos de 
Higienização  

4.516,43  4.748,04  -4,88 1,61 

11.561.01.00 

 50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias   1.288,10  1.288,10  0,00 0,46 

- 
 Saldo da Conta Contábil 11.561.01.00 - 
Materiais de Consumo  

281.345,06  455.865,43  -38,28 100 

Fonte: Balanço Patrimonial 2017 e Razão da Conta Contábil 11.561.01.00 – SIAFI 2016 e 2017. 
 

De acordo com o quadro supra, os componentes que mais contribuíram para a 
involução total de 38,23% foram: Material de Acondicionamento e Embalagem (98,41%), 
Material de Expediente (45,69%), Gêneros de Alimentação (78,04%) e Material de TIC – 
Material de Consumo (32,95%). 
 O decréscimo do saldo dos três primeiros itens citados foi reflexo das medidas 
adotadas pelo Tribunal com vistas à redução de gastos com manutenção em 2017, em virtude 
da limitação orçamentária imposta pela EC 95/2016. 
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 Dentre as medidas, destacam-se a migração de processos administrativos de 
tramitação física para tramitação eletrônica por meio do sistema PROAD, que impactaram os 
gastos com material de acondicionamento e embalagem e material de expediente, pela 
redução do uso de caixas para arquivo, papel e outros materiais de expediente. 
 Duas outras medidas como o corte do café para os servidores e a instalação de filtros 
de água nas dependências do Tribunal em Natal refletiram no saldo do componente “Gêneros 
de Alimentação”, haja vista a redução dos gastos com açúcar, café e água mineral. 
 O decréscimo do saldo do último item citado, com expressão significativa no 
subgrupo, foi motivado principalmente pela aquisição de novos equipamentos de informática, 
que naturalmente reduz a demanda por substituição de peças.   
   
  
3.3.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE 

 
Nota 11 – Imobilizado 

  
 Este subgrupo congrega o registro dos bens móveis e dos bens imóveis utilizados na 
produção dos serviços prestados pelo Órgão para atingir os objetivos institucionais. 
 No quadro abaixo, apresenta-se a composição do subgrupo com os bens imóveis 
representados pelas contas contábeis e os bens móveis, pelos itens agregadores das contas 
contábeis.   
 

Valores em R$  
 Quadro 3.3.2.1 – Nota 11 – Composição do Imobilizado  

 Conta   Descrição  31/12/2017 31/12/2016 AH(%)  AV(%)  
12.310.00.00   Bens Móveis  19.979.738,45 17.977.275,11  11,14 23,69 

12.311.01.00  
 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 
Ferramentas  

2.483.955,92  2.232.784,55  11,25 2,94 

12.311.02.00   Bens de Informática  9.733.771,99  8.555.812,87  13,77 11,54 
12.311.03.00   Móveis e Utensílios  4.996.250,58  4.608.497,14  8,41 5,92 

12.311.04.00  
 Material Cultural, Educacional e de 
Comunicação  

940.138,96  874.819,26  7,47 1,11 

12.311.05.00   Veículos  1.451.019,93  1.451.113,27  -0,01 1,72 
12.311.99.00   Demais Bens Móveis  374.601,07  254.248,02  0,47 0,44 

            
12.320.00.00   Bens Imóveis  74.889.009,72  74.806.309,75  0,11 88,79 
12.321.01.02   Edifícios - Registrado no SPIUNET  63.694.554,86  63.694.554,86  0,00 75,51 
12.321.01.03   Terrenos/Glebas  9.925.151,43  9.925.151,43  0,00 11,77 
12.321.02.02   Edifícios - Não Registrado no SPIUNET  1.186.603,46  1.186.603,46  0,00 1,41 
12.321.07.00   Instalações  82.699,97  0,00 100,00 0,10 

            
12.381.00.00   Depreciação Acumulada  -10.520.031,28 - 7.677.239,32  37,03 -12,47 
12.381.01.00   Depreciação Acumulada de Bens Móveis  - 8.330.028,74 -  130.344,08  16,83 -9,88 
12.381.02.00   Depreciação Acumulada de Bens Imóveis  - 2.190.002,54 -  546.895,24  300,44 -2,60 

            
12.300.00.00   Total do Imobilizado  84.348.716,89 85.106.345,54  -0,89 83,30 
Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017. 
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 Por se tratar do subgrupo de maior expressão em relação ao Ativo Total (83,30%), 
embora com variação de saldo negativa de um exercício para outro (-0,89%) é relevante 
comentar os fatos que mais contribuíram para a variação.   
 Os bens móveis foram os componentes que mais impactaram a variação de saldo do 
Imobilizado em relação a 2016, especificamente Bens de Informática, Móveis e Utensílios e 
Material Cultural, Educacional e de Comunicação. O primeiro foi motivado pela aquisição de 
computadores para atender às demandas de capacidade operacional compatíveis com os 
sistemas utilizados pelo Tribunal, em especial o PJe. O segundo, pela aquisição de cadeiras, 
poltronas e longarinas para substituir as existentes pouco servíveis ou anatomicamente 
inadequadas. E o último, pela aquisição de material bibliográfico para renovação e atualização 
do acervo da biblioteca. 
 
 

NOTA 12 – Intangível 
 
 Este subgrupo contempla as licenças de softwares com vida útil definida e indefinida 
utilizadas para a produção de serviços prestados pelo Órgão com vistas a atingir os objetivos 
institucionais.  
 Software com vida útil definida são licenças cuja propriedade tem prazo de utilização 
por tempo determinado e sofre amortização mensal. Enquanto o software com vida útil 
indefinida são as licenças perpétuas, cuja propriedade tem prazo de utilização por tempo 
indeterminado, e não sofre amortização mensal. 
 Embora represente apenas 1,90% do Ativo Total, é relevante discorrer sobre esse 
subgrupo em razão de os sistemas utilizados possibilitarem prestação de serviços com 
eficiência e garantia de segurança das informações tratadas.  
 

Valores em R$  
 Quadro 3.3.2.2 – Nota 12 – Composição do Intangível  

 Conta   Descrição  31/12/2017 31/12/2016  AH (%)   AV (%)  

 12.411.01.00  
 Softwares com Vida Útil 
Definida  

399.360,00 399.360,00 0,00 20,80 

 12.411.02.00  
 Softwares com Vida Útil 
Indefinida  

1.742.525,90  1.626.478,88 7,13 90,76 

 12.481.00.00   Amortização Acumulada  - 221.866,62 - 88.746,66 150,00 -11,56 
 12.400.00.00   Total do Intangível  1.920.019,28 1.937.092,22 -0,88 100,00 

Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017  
  
 A evolução do saldo do item software com vida útil indefinida de 7,13% em relação a 
2016 foi motivada pela aquisição de software de monitoramento do PJe, a fim de garantir a 
integridade e segurança das informações na prestação jurisdicional.  
 A variação crescente da amortização acumulada de 150% é consequência da 
apropriação mensal das cotas de amortização do software de vida útil definida integrante do 
inventário do Órgão. 
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3.3.3. PASSIVO CIRCULANTE 
   
 NOTA 13 – Passivo Circulante 
  
 Este grupo compreende as obrigações exigíveis em até 12 (doze) meses da data das 
demonstrações contábeis, no caso até 31/12/2018, e representa 5,43% do Passivo Total 
(Passivo e Patrimônio Líquido) conforme composição demonstrada no quadro abaixo. 
 

Valores em R$  
 Quadro 3.3.3.1 – Nota 13 – Composição do Passivo Circulante  

 Grupo / 
Subgrupo  

 Descrição  31/12/2017 31/12/2016  AH(%)  AV(%)  

21.100.00.00  
 Obrigações Trabalhistas, 
Previdenciárias e Assistenciais  

4.193.597,71 568.200,88 638,05 76,24 

21.300.00.00  
 Fornecedores e Contas a Pagar Curto 
Prazo  

98.665,48 7.251,72 1.260,58 1,79 

21.700.00.00   Provisões a Curto Prazo  1.033.454,67 0,00 100,00 18,79 
21.800.00.00   Demais Obrigações a Curto Prazo  174.493,85 11.700,25 1.391,37 3,17 
21.000.00.00   Total do Passivo Circulante  5.500.211,71 587.152,85 836,76 5,43 

Fonte: Balanço Patrimonial 2017. 
  
 O passivo circulante teve evolução em seu montante total da ordem de 836,76% em 
relação a 2016, motivada principalmente pela transferência, do longo para o curto prazo, dos 
passivos de pessoal de magistrados ativos e inativos, e de servidores inativos no subgrupo 
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais.  
  
 
 NOTA 14 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 
Curto Prazo 
  
 O montante dos passivos deste subgrupo representa 76,24% do Passivo Circulante de 
acordo com o quadro da Nota 13 – Passivo Circulante, do Balanço Patrimonial, e se concentra 
na conta contábil de mesmo nome, que corresponde ao somatório de principal, correção 
monetária e juros devidos, relativos à PAE (R$ 4.164.169,35) e Quintos (R$ 18.321,36), cujos 
beneficiários são magistrados ativos e inativos, e servidores inativos, respectivamente.  
 

Valores em R$  
 Quadro 3.3.3.2 – Nota 14 – Pessoal a Pagar  

 Conta 
Contábil / 

Item   
 Descrição  31/12/2017 31/12/2016  AH (%)  AV (%)  

 21.111.01.01   Salários, Remunerações e Benefícios  10.307,00  1.224,52  741,72 0,25 

 21.111.04.00  
 Obrigações Trabalhistas, 
Previdenciárias e Assistenciais  

4.182.490,71  566.976,36  637,68 99,75 

 21.110.00.00   Pessoal a Pagar  4.192.797,71 568.200,88 637,91 100,00 
Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017. 
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 Os valores de PAE e Quintos foram transferidos do longo para o curto prazo, tendo em 
vista a intenção do CSJT de disponibilizar crédito para quitação dos compromissos até o final 
do exercício de 2018. Estão registrados na conta contábil por inscrição genérica, que 
individualiza os passivos de acordo com a sua natureza. 
  
 
 NOTA 15 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 

 
 Embora tenha pouca expressão em relação ao Ativo Total (1,79%) como mostra o 
quadro da Nota 13 – Passivo Circulante, do Balanço Patrimonial, este subgrupo é relevante 
por compreender as obrigações com fornecedores de materiais e serviços necessários a 
manutenção do Órgão, bem como ao cumprimento dos objetivos institucionais. 
 Contempla apenas a conta contábil Contas a Pagar Credores Nacionais, cuja 
composição em 2017 encontra-se demonstrada no quadro abaixo. 

 
Valores em R$  

 Quadro 3.3.3.3 – Nota 15 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo  
 Conta 

Contábil  
 Descrição  31/12/2017 31/12/2016  AH(%)   AV(%)  

 Clínica Aproniano Martins Ltda – ME 0,00 6.370,92  -100 - 
 Safe Locação de Mão de Obra e Serviços 
Ltda 

0,00 880,80  -100 - 

 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 4.503,00  0,00 - 4,56 
 Companhia Energética do Rio Grande do 
Norte – COSERN  

14.591,94  0,00 - 14,79 

 FUNPEC 860,00  0,00 - 0,87 
 Arclima Engenharia Ltda 45.021,12  0,00 - 45,63 
 SERPRO – Sede Brasília 1.489,42  0,00 - 1,51 
(a) Total com ISF F – Financeiro: 66.465,48 7.251,92 816,65 67,36 
 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região 32.200,00  0,00 - 32,64 

21
.3

11
.0

4.
00

 

(b) Total com ISF P – Permanente: 32.200,00 0,00 - 32,64 
 (c) Total da Conta 21.311.04.00 – Contas a Pagar 
Credores Nacionais (c = a + b): 

98.665,48  7.251,92 1.260,73 100,00 

Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017. 
 
 A evolução expressiva do saldo em relação a 2016 (1.260,73%) ocorreu em virtude de 
o Tribunal ter implementado medidas para realizar o pagamento dos compromissos do 
exercício de 2016, tendo em vista o impacto desses pagamentos na formação do limite 
orçamentário para 2017 e dos 20 exercícios seguintes, por força da EC n.º 95/2016. 
 O fornecedor intitulado pelo Tribunal constante dos ISFs F – Financeiro e P – 
Permanente, expressa os compromissos relativos a honorários periciais apropriados, mas não 
pagos, em dezembro (R$ 4.503,00) e os reconhecidos sem suporte orçamentário (R$ 
32.200,00), considerando que dotação orçamentária do exercício não foi suficiente para o 
lastreio da despesa. Os indicadores (F) e (P) expressam o atributo da conta contábil, se 
Financeiro ou Permanente. As contas contábeis com atributo (F) expressam os saldos das 
obrigações reconhecidas com suporte orçamentário, cujas despesas já foram empenhadas e 
aguardam a realização do pagamento. Já as contas contábeis com atributo (P) expressam os 
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saldos das obrigações reconhecidas, porém sem o suporte orçamentário para execução da 
despesa. 
 O fornecedor Arclima Engenharia Ltda., que presta serviços de manutenção preventiva 
e corretiva dos equipamentos de climatização, representa o saldo mais significativo, de 
32,64% do total da conta. O saldo corresponde a compromisso decorrente de repactuação de 
contrato, cujo faturamento não foi apresentado até 31/12/2017.  
  
 
 NOTA 16 – Provisões a Curto Prazo 
 
 O saldo apresentado em 31/12/2017, demonstrado na Nota 13 – Passivo Circulante, do 
Balanço Patrimonial, corresponde aos valores de principal, correção monetária e juros de 
férias indenizadas de magistrados, reclassificados da conta contábil 22.111.04.00 – 
Obrigações Trabalhistas a Pagar – LP para a conta 21.711.01.00 – Provisão para Indenizações 
Trabalhistas em virtude de indeferimento pelo CSJT, de pleito de mesma natureza no 
processo CSJT-PCA-7908-35.2013.5.90.0000. 
 
 
3.3.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 
 NOTA 17 – Passivo não Circulante 
 
 Este grupo compreende os passivos exigíveis após 12 (doze) meses da data das 
demonstrações contábeis, no caso a partir de 01/01/2019, e representa 4,74% do Passivo Total 
(Passivo e Patrimônio Líquido) conforme composição demonstrada no quadro abaixo. 
 

Valores em R$  
 Quadro 3.3.4.1 – Nota 17 – Passivo Não Circulante  

 Grupo / 
Subgrupo  

 Descrição  31/12/2017 31/12/2016  AH(%)  AV(%)  

22.110.00.00   Pessoal a Pagar  3.375.006,59  11.748.693,00  -71,27 70,28 
22.140.00.00   Encargos Sociais a Pagar  1.427.087,90  1.629.119,04  -12,40 29,72 

22.100.00.00  
 Obrigações Trabalhistas, 
Previdenciárias e Assistenciais a Longo 
Prazo  

4.802.094,49  13.377.812,04  -64,10  100 

Fonte: Balanço Patrimonial 2017. 
  

Destaque-se que o subgrupo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 
Longo Prazo corresponde à totalidade do Passivo não Circulante.  

A involução em seu montante na ordem de 64,10% em relação a 2016 foi motivada 
principalmente pela transferência, do longo para o curto prazo, dos passivos de magistrados 
ativos e inativos, e de servidores inativos relativos à PAE e Quintos respectivamente, como já 
discorrido na Nota 06 – Passivo Circulante, do Balanço Patrimonial. 
 O saldo do título Pessoal a Pagar em 31/12/2017 expressa os valores de principal, 
correção monetária e juros do passivo de servidores ativos e inativos referente ao pagamento 
de URV.  E o do título Encargos Sociais a Pagar corresponde a contribuição patronal dos 
passivos relativos à PAE e URV. 
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 O valor da contribuição patronal incidente sobre o passivo de PAE (R$ 893.424,67), 
equivocadamente, não foi transferido para o curto prazo, juntamente com o respectivo passivo 
em dezembro/2017, no entanto a reclassificação foi efetuada no mês de fevereiro/2018.  

 
 
3.3.5. PATRIMÔNIO LIQUIDO 

 
 NOTA 18 – Patrimônio Líquido 
  
 Este grupo compreende os superávits ou os déficits acumulados obtidos pelo Órgão, 
representado pelo subgrupo Resultados Acumulados conforme quadro abaixo.  
 

Valores em R$  
Quadro 3.3.5 – Nota 18 – Patrimônio Líquido  

 Grupo / 
Conta 

Contábil  
 Descrição  31/12/2017 31/12/2016 AH(%)  AV(%)  

 23.711.01.01   Superávit ou Déficit do Exercício  2.617.494,36  -    100,00 2,88 

 23.711.02.01  
 Superávit ou Déficit de Exercícios 
Anteriores  

87.781.098,10  56.154.767,86  56,32 96,51 

 23.711.03.00   Ajustes de Exercícios Anteriores  552.857,51  557.600,66  -0,85 0,61 

 23.700.00.00   Resultados Acumulados  90.951.449,97   6.712.368,52  60,37 89,83 
Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017. 
 
 Merece destaque a conta contábil Ajustes de Exercícios Anteriores, apesar de 
representar apenas 0,61% do total do Patrimônio Líquido em 31/12/2017, conforme 
demonstrado no quadro supra. Com relação a 2016, houve involução da ordem de 0,85%, 
corresponde a ajustes decorrentes de baixa de Passivo de Pessoal Inativo e Requisitado, 
reconhecidos em exercício anterior. 
 O passivo de Pessoal Inativo foi baixado em razão de recebimento dos valores 
mediante processo judicial (R$ 365.729,70), e o de Requisitado, em virtude de 
reconhecimento de dívida em duplicidade (R$ 187.127,81). 
 
  
3.3.6. ATOS POTENCIAIS 

 
 NOTA 19 – Atos Potenciais 
  
 Compreende os atos da administração do Órgão, Ativos e Passivos, formalizados 
mediante contratos ou outros instrumentos, relativos a garantias contratuais, cessão de espaço 
físico, tomada de serviços, aquisição de bens e locação de bens de terceiros, demonstrados no 
quadro a seguir. 
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Valores em R$  
 Quadro 3.3.6.1 – Nota 19 – Atos Potenciais  

 Descrição  31/12/2017 31/12/2016 
 AH 
(%)  

 AV 
(%)  

81.111.00.00  
 Execução de Garantias e 
Contragarantias Recebidas  

917.733,66  652.295,75 40,69  3,37 

81.130.00.00   Execução de Direitos Contratuais  888.504,45  1.191.143,57 -25,41  3,26 
(a) 81.100.00.00 – Atos Potenciais Ativos  1.806.238,11         1.843.439,32  -2,02  6,62 

81.231.02.00   Contratos de Serviços  24.474.466,75  20.017.307,74  22,27  89,75 
 1.231.03.00   Contratos de Aluguéis  180.355,99 356.832,62 -49,46  0,66 
81.231.04.00   Contratos de Fornecimento de Bens  809.637,70  760.525,71  6,46  2,97 

(b) 81.200.00.00 – Atos Potenciais Passivos  25.464.460,44       21.134.666,07  20,49  93,38 
(c) 81.000.00.00 – Execução de Atos  

Potenciais (c = a + b) 
27.270.698,55       22.978.105,39  18,68  100,00 

Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017.  
  

O decréscimo de 2,02% do saldo dos Atos Potenciais Ativos foi motivado pela 
redução do saldo dos contratos de aluguéis, que são representados pelos contratos de cessão 
de espaço físico para entidades externas. Como demonstra o quadro acima, o saldo desses 
contratos sofreu uma involução de 25,41%, que decorreu da melhoria do acompanhamento 
pelos respectivos Gestores e pelo Setor de Contabilidade como comentado na Nota 9 – 
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo, do Balanço Patrimonial.  

Ainda com relação à involução da execução dos direitos contratuais, cabe destacar que 
os contratos de cessão de espaço físico com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e 
com a empresa Paisagem Comércio e Serviços Ltda não foram prorrogados após o término da 
vigência.  
 O incremento de 20,49% do saldo dos Atos Potenciais Passivos foi motivado pela 
correção dos valores contratados, que é realizada anualmente para manutenção do equilíbrio 
econômico financeiro dos respectivos instrumentos.  
 As obrigações contratuais relacionadas com prestação de Serviços são a maioria das 
obrigações assumidas pelo Tribunal, representando 89,75%. As contratações mais expressivas 
são as relacionadas com serviços de limpeza, vigilância, manutenção predial e suporte técnico 
de TI e comunicação, conforme quadro abaixo. 
 

Valores em R$  
 Quadro 3.3.6.2 – Nota 19 – Relação de Contratados  

 Contratado  31/12/2017  AV (%)  
 Flash Vigilância Eireli            4.081.565,85  37,23 
 Art Service Empreendimentos e Serviços Ltda.            1.231.745,16  11,24 
 L S Projetos e Serviços Ltda.            1.121.714,01  10,23 
 IVIA Serviços de Informática Ltda.               571.083,02  5,21 
 Aceco TI S.A.               547.468,62  4,99 
 Telemar Norte Leste S/A.               358.615,42  3,27 
 Outros           3.049.650,06  27,82 

TOTAL:      10.961.842,14  100,00  
Fonte: Balancete Dez/2017.  
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 Apresenta-se a seguir uma síntese do objeto e a vigência dos principais contratos: 
(a) Contratado: “Flash Vigilância Ltda”: prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial 
Armada. Vigência: 16/06/2018; 
(b) Contratado: “Art Service Empreendimentos e Serviços Ltda”: prestação de Serviços de 
Limpeza e Conservação para todos os imóveis da UG. Validade 10/09/2018; 
(c) Contratado: “LS Projetos e Serviços Ltda”: prestação de Serviços de Manutenção Predial. 
Validade: 21/06/2018; 
(d) Contratado: “Ivia Serviços de Informática Ltda”: prestação de Serviços de Suporte a 
Usuários de TI. Validade: 07/10/2018; 
(e) Contratado: “Aceco TI S.A.”: prestação de Serviços de Suporte à Sala Cofre. Validade: 
09/06/2019; 
(f) Contratado: “Telemar Norte Leste S/A”: prestação de serviços que totalizam 04 (quatro) 
contratos de serviços de Telefonia e de serviços de Rede de Dados e Voz, com validades 
distintas. 
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3.4) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP 
 

Para uma melhor compreensão deste demonstrativo contábil, destaca-se a análise das 
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas com relação a cada grupo de contas que as 
compõe, bem como a apuração do resultado patrimonial do período. 
 
 

NOTA 20 – Variação Patrimonial Aumentativa – VPA  
 

No que se refere às variações patrimoniais aumentativas evidencia-se, por meio da 
análise vertical, que a maior representatividade de sua composição está relacionada com as 
transferências e delegações recebidas (96,74%), isto é, provenientes de transferências 
intragovernamentais. Essas transferências são as receitas de sub-repasse financeiro recebidas 
do Tesouro Nacional indicando, dessa forma, a principal fonte de recursos para atendimento 
das demandas das despesas do TRT21.  

Importa destacar que o grupo de contas Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
apesar do valor representar aproximadamente 6 milhões, a quantia está relacionada com as 
custas processuais recolhidas pelos jurisdicionados, arrecadadas diretamente ao Tesouro 
Nacional, não tendo, esta UPC, controle ou administração dessa fonte de recursos. 

Vale ressaltar, também, que o grupo de contas referente a Exploração e Venda de 
Bens, Serviços e Direitos representou 1,8 milhões. Esse valor inclui os aluguéis e as taxas do 
rateio das despesas já mencionadas na Nota 1 – Receitas Orçamentárias, do Balanço 
Orçamentário, recebidos em virtude dos contratos de cessão de espaço físico, além dos 
recolhimentos de taxas do concurso público realizado.  

O quadro abaixo apresenta os grupos de contas, seus valores e o percentual de 
representatividade em relação ao total da VPA.  

Valores em R$  
Quadro 3.4.1 – Nota 20 – Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA 2017 

Conta Valor AV (%) 
• Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.916.780,57 2,15 
• Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 1.873.716,85 0,68 
• Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 7.032,99 0,00 
• Transferências e Delegações Recebidas 266.344.450,12 96,74 
• Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 775.359,32 0,28 
• Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 416.392,55 0,15 
Variações Patrimoniais Aumentativas 275.333.732,40 100 

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2017 
 

 
NOTA 21 – Variação Patrimonial Diminutiva – VPD 

 
Por meio de uma análise vertical, observa-se que a maior representatividade das 

variações patrimoniais diminutivas está associada ao pagamento de Pessoal e Encargos 
(73,74%), seguido de pagamentos de Benefícios Previdenciários e Assistenciais (14,05%), 
conforme quadro a seguir. 
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Valores em R$  
Quadro 3.4.2 – Nota 21 – Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD 2017 

Conta Valor AV (%) 
• Pessoal e Encargos 203.029.087,74 73,74 
• Benefícios Previdenciários e Assistenciais 38.672.205,54 14,05 
• Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 21.615.375,35 7,85 
• Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 518,07 0,00 
• Transferências e Delegações Concedidas 6.958.970,96 2,53 
• Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 1.890.528,58 0,69 
• Tributárias 198.461,55 0,07 
• Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 351.090,25 0,13 
Variações Patrimoniais Diminutivas 272.716.238,04 100 

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 
  

Ademais, destaca-se o grupo de contas de desvalorização e perdas de ativos e 
incorporação de passivos, que oscilou de forma negativa em 45,20%. Essa diminuição 
ocorreu porque o reconhecimento de passivos de pessoal durante o exercício de 2017 foi 
menor em comparação ao exercício anterior. 

Cabe destacar, no que se refere aos passivos de pessoal, que  o TRT21 segue o 
disposto na Resolução CSJT n.º 137/2014, normativo que estabelece critérios para o 
reconhecimento administrativo, apuração de valores e pagamento de passivos a magistrados e 
servidores da Justiça do Trabalho, tratando inclusive da forma de atualização monetária dos 
valores devidos. 

 
NOTA 22 – Apuração do Resultado Patrimonial 

 
Para análise do resultado patrimonial, o quadro abaixo demonstra as variações 

patrimoniais aumentativas e diminutivas do exercício 2017 comparado ao exercício anterior: 
Valores em R$  

Quadro 3.4.3 – Nota 22 – Apuração do Resultado Patrimonial – 2017 
Conta Exercício 2017 Exercício 2016 AH (%) 

Variações Patrimoniais Aumentativas 275.333.732,40 288.985.204,55 -4,72 
• Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.916.780,57 5.905.518,61 0,19 
• Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 1.873.716,85 257.514,71 627,62 
• Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 7.032,99 15.998,37 -56,04 
• Transferências e Delegações Recebidas 266.344.450,12 278.515.430,11 -4,,37 
• Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorp. Passivos 775.359,32 4.002.080,38 -80,63 
• Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 416.392,55 288.662,37 44,25 

Variações Patrimoniais Diminutivas 272.716.238,04 257.916.474,97 5,74 
• Pessoal e Encargos 203.029.087,74 194.409.304,26 4,43 
• Benefícios Previdenciários e Assistenciais 38.672.205,54 31.618.134,37 22,31 
• Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 21.615.375,35 19.617.750,70 10,18 
• Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 518,07 0,00 - 
• Transferências e Delegações Concedidas 6.958.970,96 8.293.350,49 -16,09 
• Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp.Passivos 1.890.528,58 3.449.650,85 -10,68 
• Tributárias 198.461,55 222.184,30 -10,68 
• Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 351.090,25 306.100,00 14,70 

Resultado Patrimonial do Exercício 2.617.494,36 31.068.729,58 -91,58 
Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2017 
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O resultado patrimonial de 2017 foi superavitário em R$ 2.617.494,36. Ao 

compararmos com o exercício anterior, por meio da análise horizontal, verificamos uma 
oscilação negativa desse resultado na ordem de 91,58%.  

Essa diferença foi proveniente da diminuição das variações patrimoniais aumentativas, 
principalmente, no que se refere às contas de sub-repasses recebidos em 2016 no valor de R$ 
12.170.980,00, decorrente da limitação imposta pela EC 95/2016. Outro aspecto relevante na 
análise horizontal está evidenciado no crescimento de 627,62% do grupo de contas referentes 
à Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos. Esse fato relaciona-se com a arrecadação 
das taxas do concurso, realizado no ano de 2017, para provimento de cargos de servidores, 
que arrecadou o montante de R$ 1.650.480,00.   

Para análise do aumento das variações patrimoniais diminutivas, citamos como fatos 
relevantes: o impacto da incorporação de duas parcelas do Plano de Cargos e Salários e de 
progressões funcionais na ordem de R$ 8.619.783,50, que provocou aumento nas contas de 
Pessoal e Encargos; e o aumento considerável no número de aposentadorias do TRT21 em 
2017, que provocou incremento no grupo de contas de Benefícios Previdenciários e 
Assistenciais em 22,31% comparado ao exercício de 2016.  
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3.5) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
 
A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC evidencia as movimentações da Conta 

Caixa e Equivalente de Caixa. Com o propósito de simplificar o entendimento desse 
demonstrativo, destacam-se as análises horizontais e verticais dos principais itens que 
impactaram os fluxos das atividades operacionais e de investimento. Por oportuno, registre-se 
que o TRT21 não movimentou o Fluxo de Atividades de Financiamento 
 
 

NOTA 23 – Fluxo de Atividades Operacionais  
  

As atividades operacionais estão relacionadas com as entradas e saídas de caixa 
geradas com o fito de alcançar o objetivo social da entidade, isto é correlacionadas com o 
suporte financeiro necessário para garantir a prestação jurisdicional. 

Segue abaixo o quadro que ilustra o fluxo das atividades operacionais:  
    

Valores em R$ 
Quadro 3.5.1 – Nota 23 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 

Ingressos/Desembolsos 31/12/2017 31/12/2016 AH (%) AV (%) 
INGRESSOS 286.497.135,19 273.689.166,05 4,68 100 
• Ingressos Extraorçamentários 259.107,71 408.061,39 -36,50 0,09 
• Transferências Financeiras Recebidas     265.502.826,93     262.767.732,51 1,04 92,67 
• Arrecadação de Outra Unidade 20.735.200,55 10.513.372,15 97,23 7,24 
DESEMBOLSOS  (271.449.899,71)  (277.453.131,03)  -2,16 100 
• Pessoal e Demais Despesas    (235.638.001,57)  (242.918.191,96) -3,00 86,81 
• Transferências Concedidas      (29.386.182,98)  (27.541.229,91) 6,70 10,83 
• Outros Desembolsos das Operações        (6.425.715,16)  (6.993.709,16) -8,12 2,37 

TOTAL:       15.047.235,48  (3.763.964,98) -499,77 100 
Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017 

 
 Como se observa no quadro acima o fluxo de caixa para atividades operacionais 
obteve um resultado positivo de R$ 15.047.235,48 em 2017. Isto é, os ingressos de caixa 
superaram os desembolsos durante o exercício. A principal contribuição para esse resultado 
foi proveniente da Conta 8.9.9.9.1.08.02 – Controle da Arrecadação na UG Arrecadadora. O 
saldo dessa conta teve uma variação positiva de 97,23% em relação ao período de 2016 a 
2017. Os principais motivos para essa variação estão relacionados a entradas de caixa 
provenientes: da taxa de inscrição do concurso realizado no exercício (R$ 1,6 milhões), dos 
recursos de convênios (R$ 11 milhões), recebimento de taxas de ocupação de imóveis (R$ 0,2 
milhões) e recebimento de custas processuais (R$ 6 milhões). 
 Ainda com relação aos ingressos, é relevante destacar, conforme mencionado nas 
notas explicativas dos balanços orçamentário e financeiro, que o TRT21 não possui 
características arrecadatórias, logo 92,67% dos ingressos de caixa referem-se aos subrepasses 
recebidos do Tesouro Nacional, totalizando R$ 265,5 milhões. Esses subrepasses recebidos 
tiveram, no período analisado, um aumento discreto na ordem de 1,04%. 
 Com relação aos desembolsos, a análise será feita por meio da classificação funcional-
programática, isto é, pelo maior nível de agregação das despesas (função). O quadro a seguir 
evidencia o detalhamento das saídas de caixa do TRT21 em relação às despesas de pessoal, 
que representaram 86,81% do montante desembolsado: 
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Valores em R$ 

Quadro 3.5.2 – Nota 23 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais – Pessoal e Demais Despesas  
Função 31/12/2017 31/12/2016 AH (%) AV (%) 

o  02 - Judiciária  (195.055.530,52)  (183.812.012,06) 6,12 82,78 
o 09 - Previdência Social  (40.073.709,04)  (32.312.669,29) 24,02 17,01 
o 28 - Encargos Especiais  (508.762,01)  (26.793.510,61) -98,10 0,22 
• Total de Pessoal e Demais Despesas:  (235.638.001,57)  (242.918.191,96) -3,00 100 

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017 
 

Verifica-se, também, um aumento de despesas com pessoal pelo impacto do Plano de 
Cargos e Salários (função 02 - Judiciária), bem como aumento do número de aposentadorias 
(função 09 - Previdência Social), conforme mencionado na Nota 22 – Apuração do Resultado 
Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP.  
 Registre-se que apesar da diminuição de desembolsos de caixa no período sob análise, 
o fato contribuiu significativamente para a diminuição dos desembolsos foi a redução das 
contas relacionadas à função Encargos Especiais (função 28). Essa categoria de despesa está 
relacionada ao pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV) pagos no 
decorrer do exercício. Logo, observa-se uma redução de 98,10% nos pagamentos referentes a 
essa estrutura funcional-programática da despesa, conforme quadro acima. 
 Para os demais desembolsos, cumpre esclarecer que foram decorrentes de 
transferências intragovernamentais, relativas a custas processuais recolhidas pelos 
jurisdicionados, conforme Nota 5 – Resultado Orçamentário, do Balanço Financeiro. 
 
 

NOTA 24 – Fluxo de Atividades de Investimento  
 
 O fluxo das atividades de investimentos é representado pelas entradas e saídas de 
caixa relacionadas com aquisição de ativos de longo prazo. O quadro a seguir demonstra as 
saídas de caixa classificadas como atividades de investimento: 

 
Quadro 3.5.3 – Nota 24 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento 

Conta 31/12/2017 31/12/2016 AH (%) AV (%) 
• Aquisição de Ativo não Circulante  (2.759.365,47)  (1.614.456,90) 70,92 94,99 
• Outros Desembolsos de Investimentos  (145.542,28)  (786.050,34) -81,48 5,01 

Total de Desembolsos:  (2.904.907,75)  (2.400.507,24) 21,01 100 
Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017 

 
A aquisição de ativos classificados como não circulantes, refere-se à aquisição de bens 

móveis permanentes, do Ativo Imobilizado. Importa destacar que o aumento de 21,01% dos 
desembolsos dessa natureza refere-se à compra de bens móveis: informática, móveis e 
utensílios, e máquinas, conforme detalhado na Nota 11 – Imobilizado, do Balanço 
Patrimonial.  
 


