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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E NOTAS EXPLICATIVAS 

 
EXERCÍCIO 2018  

 
 

1) DECLARAÇÃO DA CONTADORA RESPONSÁVEL, MARIA VERÔNICA 

PEREIRA 

 
 O escopo desta declaração leva em conta as demonstrações contábeis do Tribunal 
Regional do Trabalho da 21ª Região, TRT21-RN. 
 A conformidade contábil das demonstrações contábeis é realizada pelo Setor de 
Contabilidade Analítica (SECA), integrante da Coordenadoria de Orçamento e Finanças 
(COF), de acordo com os procedimentos descritos no Manual SIAFI. Este é um processo que 
visa assegurar a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações constantes no 
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, que é o sistema do governo Federal 
onde são executados todos os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. 
 

As demonstrações contábeis do TRT21-RN são as seguintes: 
● Balanço Patrimonial - evidencia os ativos e passivos do Órgão; 
● Balanço Orçamentário - demonstra o orçamento aprovado para o Órgão em confronto 

com sua execução, ou seja, a receita prevista versus a receita realizada e a despesa 
autorizada versus a despesa executada. 

● Balanço Financeiro e a Demonstração dos Fluxos de Caixa - demonstram o fluxo 
financeiro do Órgão no período, ou seja, as entradas de recursos em confronto com 
suas saídas, mostrando em que áreas os recursos foram aplicados. 

● Demonstração das Variações Patrimoniais - neste demonstrativo é apurado o resultado 
patrimonial do período, confrontando as variações patrimoniais aumentativas 
(receitas) com as variações patrimoniais diminutivas (despesas). 

 
 As demonstrações contábeis foram elaboradas observando as seguintes normas 
contábeis vigentes no Brasil, adotadas no Setor Público: a Lei n.º 4.320/1964, Decreto-Lei n.º 
200/1967, Lei Complementar n.º 101/2000 - LRF, as Normas Brasileiras de Contabilidade 
Técnicas do Setor Público - NBC TSP, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público 
7ª edição - MCASP e o Manual SIAFI. 
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MELHORIAS  
 

Cabe registrar que no exercício de 2018 houve melhorias significativas na qualidade 
das informações contábeis do TRT21-RN, pela adoção das seguintes medidas: 

● implantação do Sistema de Controle de Material e Patrimônio (SCMP) que fornece as 
informações relativas a depreciação e a movimentação dos bens permanentes 
tempestivamente e em consonância com os fatos ocorridos;  

● implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP) que possibilita a 
geração dos registros dos gastos com pessoal de forma tempestiva e fidedigna; 

● utilização do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária e Financeira da Justiça do 
Trabalho (SIGEO-JT) para realização do planejamento orçamentário de forma 
descentralizada pelos gestores do TRT21-RN. 

 
 
 
RESSALVA 
  

Devido a morosidade do processo de registro de bens imóveis junto à Secretaria do 
Patrimônio da União (SPU), temos o desafio de realizar a depreciação dos imóveis onde estão 
instaladas as Varas do Trabalho de Macau-RN e Caicó-RN  e do Depósito Judicial Trabalhista 
de Caicó-RN, ainda sem registro no Sistema de Gestão Integrada dos Imóveis Públicos 
Federais (SPUNet).  

O setor responsável pelo acompanhamento e gerenciamento do patrimônio do TRT21-
RN, SEREP (Setor de Registro Patrimonial, integrante da Divisão de Logística e Patrimônio), 
informou que está realizando diligências junto aos órgãos competentes visando a conclusão 
dos procedimentos formais, e realização dos registros dos referidos bens no sistema SPUNet. 
 
 
 
DECLARAÇÃO 
 

Considerando as melhorias realizadas, declaro que as informações constantes das 
Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, 
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e Demonstração dos Fluxos de Caixa, regidos 
pela Lei n° 4.320/1964, pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público 
e pelo Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público, relativos ao exercício 2018 
refletem nos seus aspectos mais relevantes a situação orçamentária, financeira e patrimonial 
do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, exceto no tocante a ressalva apontada. 
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3) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS 

CONTÁBEIS 

 
As Demonstrações Contábeis (DCON) do TRT21-RN foram elaboradas em 

consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC 
TSP), com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª edição, e 
com os dispositivos legais constantes da Lei n° 4.320/1964, Decreto-Lei n.º 200/1967, Lei 
Complementar n° 101/2000, Portaria SOF n.º 163/2001, Portaria STN n.º 448/2002 e Portaria 
MPOG n.º 42/1999 para os aspectos orçamentários e financeiros. 

As DCON foram extraídas do sistema SIAFI com base nos lançamentos contábeis 
registrados na unidade orçamentária do órgão 15122 - Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região, integrante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS).  

A estrutura das DCON segue o padrão da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 
sendo obrigatórias para o TRT21-RN as seguintes declarações: 

 
I - Balanço Orçamentário (BO); 
II -  Balanço Financeiro (BF); 
III - Balanço Patrimonial (BP); 
IV - Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP); 
V - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC); 
VI - Notas Explicativas. 
 

 É importante destacar que a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(DMPL) não foi apresentada considerando que não é obrigatória para este Órgão, conforme o 
disposto na Parte V, item 7.1 do MCASP 7ª Edição. 
 O TRT21-RN é uma entidade cuja natureza é prestar serviço público jurisdicional 
trabalhista mediante repasse de receita do orçamento da União, ou seja, não tem natureza 
arrecadadora. Tem receitas próprias, decorrentes principalmente da cessão onerosa de espaços 
físicos, que se encontram contabilizadas e detalhadas conforme consta do Balanço 
Orçamentário.  

Visando uma melhor compreensão das nomenclaturas aplicadas ao orçamento e à 
contabilidade pública, apresenta-se a seguir alguns conceitos importantes, retirados do portal 
do Senado Federal, onde consta um “Glossário” sobre orçamento público, com uma 
linguagem acessível: 

- Pessoal e Encargos Sociais - “grupo de natureza de despesa (GND) 1, que inclui a 
despesa com o pagamento pelo efetivo serviço exercido de cargo/emprego ou função 
no setor público, quer civil ou militar, ativo ou inativo, bem como as obrigações de 
responsabilidade do empregador”; 

- Outras Despesas Correntes - “grupo de natureza de despesa (GND) 3, em que se 
computam os gastos com a manutenção das atividades dos órgãos, cujos exemplos 
mais típicos são: material de consumo, material de distribuição gratuita, passagens e 



 
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. 

 

 17 

despesas de locomoção, serviços de terceiros, locação de mão de obra, arrendamento 
mercantil, auxílio alimentação, etc”; 

- Investimentos - “grupo de natureza da despesa identificado pelo dígito “4”, que agrupa 
toda e qualquer despesa relacionada com planejamento e execução de obras, aquisição 
de imóveis e instalações, equipamentos e material permanente, constituição ou 
aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro”; 

- Crédito Adicional: “Instrumento utilizado para alteração da lei orçamentária para 
corrigir distorções durante a execução do orçamento, bem como imperfeições no 
sistema de planejamento. Autorização de despesa não computada ou insuficientemente 
dotada na lei de orçamento. Classifica-se em suplementar, especial e extraordinário. 
Todos são considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da 
respectiva lei”; 

- Ação Orçamentária: “Projeto, atividade ou operação especial em que um programa 
está detalhado. A ação é definida por descrição e código de quatro dígitos, 
posicionados do 10º ao 13º dígitos da classificação funcional e programática”; 

- Empenho da Despesa: “Um dos estágios da despesa. Constitui o ato emanado de 
autoridade competente, que cria para o estado obrigação de pagamento pendente ou 
não de implemento de condição (artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 
1964). Funciona como garantia ao credor do ente público de que existe o crédito 
necessário para a liquidação de um compromisso assumido”; 

- Liquidação da Despesa: “Um dos estágios da despesa. É a verificação do implemento 
de condição, ou seja, verificação objetiva do cumprimento contratual”; 

- Restos a Pagar: “Despesas empenhadas, mas não pagas, até 31 de dezembro, 
distinguindo-se as processadas (despesas empenhadas e liquidadas) das não 
processadas (despesas apenas empenhadas e aguardando a liquidação)”. 
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4) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 
 Apresenta-se a seguir as principais práticas contábeis adotadas no TRT21-RN, todas 
em consonância com a contabilidade aplicada ao setor público. 
    

● Moeda Funcional e Saldos em Moedas Estrangeiras: a moeda funcional é o Real. 
Não há saldo em moeda estrangeira nas DCON do TRT21-RN; 
 

● Caixa e Equivalentes de Caixa: constitui-se da parte da conta única do Tesouro 
Nacional (Limite de Saque com Vinculação de Pagamento) destinada ao TRT21-RN, 
conforme o princípio da unidade de tesouraria constante do art. 1º e 2º do Decreto n.º 
93.872/1986. Estão registradas pelo valor original em moeda nacional. Na Justiça do 
Trabalho não são realizadas aplicações financeiras dos recursos da conta única, 
portanto não houve contabilização de rendimentos.  
 

● Créditos a Curto Prazo: constitui-se dos direitos a receber a curto prazo relacionados 
a: adiantamentos de ⅓ de férias e de salários, créditos a receber por cessão de área 
pública e também por pagamento de despesa de terceiros. São avaliados pelo custo 
histórico. Não são realizados ajustes para perdas no TRT21-RN. 

 
● Estoques: são avaliados e mensurados pelo valor de aquisição nas entradas e pelo 

custo médio ponderado nas saídas; 
 

● Imobilizado: constitui-se dos bens móveis e imóveis. São mensurados pelo custo de 
aquisição ou construção no reconhecimento inicial e após esse reconhecimento, estão 
sujeitos à 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-RN, 
denominado SCMP (Sistema de Controle de Material e Patrimônio). 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. 
 

● Intangível: são os direitos relacionados aos bens incorpóreos, sendo constituídos 
apenas de softwares no TRT21-RN. Os bens são mensurados pelo valor de aquisição 
no reconhecimento inicial e após esse reconhecimento, sujeito a amortização mensal, 
caso tenham vida útil definida. 
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O método utilizado para a amortização dos ativos intangíveis com vida útil definida é 
o das quotas constantes. No inventário dos intangíveis existentes no TRT21-RN, a 
grande maioria dos softwares tem vida útil indefinida (licenças perpétuas). 
 

● 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 acrescidos de correção monetária e juros até a data das DCON.  
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, 2020. 
 

● Provisões: A provisão registrada classifica-se na categoria de riscos trabalhistas, em 
face da potencial saída de recursos ser considerada como “possível”. São mensuradas 
pelo custo histórico.  

 
● Ativos e Passivos Contingentes: Os ativos e passivos contingentes são reconhecidos 

em contas de controle, mais especificamente no grupo de Atos Potenciais. No TRT21-
RN são reconhecidos Ativos Contingentes decorrentes da antecipação de honorários 
periciais pagos pelo TRT21-RN, regulamentado pela Resolução CSJT n.º 66/2010, 
bem como Provimento TRT/CR n.º 007/2017. Não houve reconhecimento de Passivos 
Contingentes em 2018. 
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5) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS 

APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As análises realizadas nas demonstrações contábeis são baseadas em  análises 

horizontais e verticais.  
Na análise horizontal, observa-se a evolução ou involução do resultado alcançado no 

exercício em relação ao anterior, no caso é comparado o resultado alcançado em 2018 com o 
atingido em 2017. Na análise vertical, verifica-se a representação do individual em relação ao 
todo, no caso é observada a representação dos valores individuais em relação ao total gasto no 
exercício em referência, no caso, de 2018. 
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5.1) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 

 
O Balanço Orçamentário é o instrumento de evidenciação da integração entre o 

planejamento e a execução orçamentária, e de observação do comportamento das receitas e 
das despesas ao longo do exercício.  

Com relação às despesas orçamentárias, o Balanço Orçamentário engloba apenas os 
créditos originários do órgão, ou seja, aqueles que foram aprovados inicialmente na LOA. 

A análise deste demonstrativo contempla os seguintes itens: receitas orçamentárias, 
despesas orçamentárias, restos a pagar e resultado orçamentário. 

 
NOTA 1 – Receitas Orçamentárias 

  
As receitas orçamentárias denominadas “próprias” por terem sido arrecadadas 

diretamente por este TRT21-RN, ocorreram em três tipos de receitas correntes: receita 
patrimonial, transferências correntes e outras receitas correntes, como demonstra o quadro 
abaixo. 

Valores em R$ 
Receitas Orçamentárias - Nota 1 

Receitas 
Previsão 

Atualizada 
Realizada 

(%) de 
Realização 

AV (%) 

Receita Patrimonial 194.574,00 205.675,22 105,71 2,86 

Transferências Correntes 6.477.744,00 6.724.420,24 103,81 93,55 

Outras Receitas Correntes 76.224,00 258.006,24 338,48 3,59 

Total das Receitas Correntes 6.748.542,00 7.188.101,70 106,51 100,00 

Fonte: Tesouro Gerencial - Balanço Orçamentário 2018  
 
As transferências correntes são as receitas de maior destaque, representando 93,55% 

do volume de todas as receitas arrecadadas. São originadas de contratos de prestação serviços 
financeiros firmados com instituições financeiras, cujo controle é centralizado no Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). O produto de sua arrecadação foi registrado na conta 
contábil 45.231.01.00 - Transferências Voluntárias. 

Os recursos financeiros devidos ao TRT21-RN, oriundos dessa arrecadação, são 
repassados mensalmente para a conta limite de saque na fonte 0181151220, limitados aos 
créditos orçamentários alocados na LOA na mesma fonte. 

O valor total arrecadado dessa receita superou a previsão orçamentária anual 
atualizada em 3,81%. 

Outras receitas correntes são as receitas que se destacaram no volume de arrecadação 
em relação à previsão orçamentária anual atualizada (338%).  São originadas da arrecadação 
de taxa de conservação de imóveis - rateio de despesas com água, energia elétrica, limpeza, 
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vigilância e taxa de limpeza pública resultante dos contratos de cessão de espaço físico 
firmados pelo TRT21-RN com cessionários que prestam serviços de interesse dos 
jurisdicionados da Justiça do Trabalho. O excesso de arrecadação de 238% foi proveniente da 
atualização mensal dos itens variáveis que compõem a base de cálculo da referida taxa,  e 
repassada para recolhimento pelos cessionários. As previsões das alterações desses valores 
são registradas por estimativa com base nos valores do mês de janeiro.    
 

 

NOTA 2 – Despesas Orçamentárias 
 
As despesas orçamentárias correspondem ao conjunto de dispêndios realizados pelos 

entes públicos, para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à 
sociedade. São fixadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e autorizadas para um exercício 
financeiro. 

Os créditos orçamentários inicialmente aprovados na LOA foram atualizados em 
virtude dos seguintes fatos orçamentários ocorridos no exercício: créditos suplementares, 
bloqueios, cancelamentos e remanejamento de dotações, com reflexo nos grupos de despesas 
com Pessoal e Encargos Sociais, Outras Despesas Correntes e Investimentos, como demonstra 
o quadro a seguir. 

 
Valores em R$ 

Despesas Orçamentárias Aprovadas e Atualizadas - Nota 2 

Grupo de Despesa Dotação Inicial 
(a) 

Créditos 
Suplementares 

(b) 

Bloqueios, 
Cancelamentos e 
Remanejamentos 
de Dotações (c) 

Dotação 
Atualizada  

(d) = (a)+(b)-(c) 
AV (%) 

Pessoal e Encargos 
Sociais 

230.572.083,00 10.697.972,00 302.000,00 240.968.055,00 83,94 

Outras Despesas 
Correntes 

43.531.173,00 663.766,00 3.171.945,00 41.022.994,00 14,29 

Investimentos 2.905.243,00 2.168.179,00 0,00 5.073.422,00 1,77 

Total 277.008.499,00 13.529.917,000 3.473.945,000 287.064.471,00 100 

Fonte: Balanço Orçamentário 2018 e SIAFI - Consulta CONOR 
 
O grupo de despesas Pessoal e Encargos Sociais consumiram o maior valor volume de 

recursos dos créditos suplementares (R$ 10.697.972,00) em razão do crescimento das 
despesas que o compõem, considerado normal em virtude da ascensão das remunerações dos 
servidores oriunda do plano de carreira, denominada progressão funcional, bem como da 
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implantação de duas parcelas da Lei 13.317/2016 (lei que dispõe sobre as Carreiras dos 
Servidores do Poder Judiciário da União).  

O grupo de despesas Outras Despesas Correntes ofereceu crédito para suplementação 
de outras ações orçamentárias do mesmo grupo, que estavam sem dotação inicial suficiente 
(R$ 663.766,00), bem como para ações orçamentárias do grupo de investimentos por meio de 
remanejamento de dotação orçamentária (R$ 3.171.945,00). Esse evento foi  resultado dos 
ajustes realizados nos gastos de manutenção do TRT21-RN, que possibilitou atender as 
demandas para investimentos em aquisição de bens de informática, móveis e utensílios e 
softwares na ordem de R$ 5,03 milhões, melhorando a qualidade do gasto público. Esse 
montante pode ser verificado nas Notas de n°s 11 e 12 do Balanço Patrimonial 

 Com relação a execução da despesa, tomando como base a dotação atualizada  
verifica-se que o TRT21-RN apresentou bom desempenho na execução de seu orçamento, 
empenhando 98,05% do crédito disponível no exercício de 2018, como demonstra o quadro a 
seguir, que detalha as despesas por grupo e natureza. 

 
Valores em R$ 

Despesas Orçamentárias Executadas - Nota 2 

Grupo de Despesa Dotação  
Atualizada 

Despesas 
Empenhadas AV (%) 

Índice de 
Execução (%) 

● Pessoal e Encargos Sociais 240.968.055,00 236.076.173,86 83,87 97,97 
● Outras Despesas Correntes 41.022.994,00 40.539.189,89 14,40 98,82 
● Investimento 5.073.422,00 4.869.502,77 1,73 95,98 

Total 287.064.471,00 281.484.866,52 100 98,05 
Fonte: Balanço Orçamentário 2018 

 
O grupo de despesa com Pessoal e Encargos Sociais não atingiu 100% de execução 

em decorrência da ação orçamentária de Contribuição Patronal da União. O fato se deve à 
grande quantidade de servidores que se aposentam anualmente no TRT21-RN, ou seja, que 
passam para a inatividade, deixando de compor a base de cálculo da contribuição patronal.  

Este grupo de despesa representa o maior volume de dispêndios do TRT21-RN, com 
um percentual de 83,87% em relação a dotação atualizada total, que se justifica pela natureza 
jurídica do Órgão, de prestadora de serviço público. 

Ainda analisando a execução das despesas, constata-se a eficácia da gestão do fluxo  
dos compromissos assumidos e realizados, quando observa-se, no quadro abaixo, que 98,79% 
das despesas empenhadas foram liquidadas, ou seja, o bem ou o serviço objeto do empenho 
foi entregue, e 98,74% foram pagas. 
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Valores em R$ 
Gestão do Fluxo dos Compromissos das Despesas Executadas - Nota 2 

Grupo de Despesa 
Despesas 

Empenhadas 
(a) 

Despesas 
Liquidadas 

(b) 

Despesas 
Pagas 

(c) 

Liquidação 
(b)/(a) 

% 

Pagamento
(c)/(a) 

% 

 Pessoal e Encargos Sociais 236.076.173,86 236.048.853,29 236.048.853,29 99,99 99,99 

Outras Despesas Correntes 40.539.189,89 38.588.428,59 38.495.909,32 95,19 94,96 

 Investimentos 4.869.502,77 3.438.739,11 3.395.654,94 70,62 69,73 

Total 281.484.866,52 278.076.020,99 277.940.417,55 98,79 98,74 

Fonte: Balanço Orçamentário 2018 
 
 
NOTA 3 – Restos a Pagar 
 
Os restos a pagar são as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou 

anterior, que não foram pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro 
analisado. Classificam-se em restos a pagar não processados (RPNP) os empenhos que não 
foram liquidados; e restos a pagar processados (RPP) os empenhos que foram liquidados, mas 
não foram pagos. 

O TRT21-RN mantém controle sistemático sobre os saldos das notas de empenho ao 
longo do exercício, controlando-os ao final da realização de cada liquidação e de cada 
pagamento, a fim inscrever o menor volume em restos a pagar, processados e não 
processados. 

Os dados demonstrados a seguir são reflexo desse procedimento, e a confirmação do 
desempenho eficaz da gestão do fluxo dos compromissos assumidos e realizados, relatada na 
análise do quadro Gestão do Fluxo dos Compromissos das Despesas Executadas (Nota 2 do 
Balanço Orçamentário). 
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            Valores em R$ 
Despesas Empenhadas em 2018 Inscritas em Restos a Pagar - Nota 3 

Grupo de 
Despesa 

Despesas 
Empenhadas 

(a) 

Despesas 
Liquidadas  

(b) 

Despesas 
Pagas  

(c) 

Restos a 
Pagar  

(d) = (a - c) 

RPP  
(e) = (b - c) 

RPNP 
(f) = (d - e) 

Pessoal e 
Encargos 
Sociais 

236.076.173,86 236.048.853,29 236.048.853,29 27.320,57 0,00 27.320,57 

Outras Despesas 
Correntes 

40.539.189,89 38.588.428,59 38.495.909,32 2.043.280,57 92.519,27 1.950.761,30 

Investimentos 4.869.502,77 3.438.739,11 3.395.654,94 1.473.847,83 43.084,17 1.430.763,66 

Total 281.484.866,52 278.076.020,99 277.940.417,55 3.544.448,97 135.603,44 3.408.845,53 

(d) / (a) (e) / (a) (f) / (a) 
Índice de Inscrição 

1,26% 0,05% 1,21% 

Fonte: Balanço Orçamentários 2018 e Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 
 
Observa-se que apenas 1,26% das despesas empenhadas no exercício não puderam ser 

pagas, e foram inscritas em restos a pagar, obedecendo aos requisitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF). Do total inscrito em Restos a Pagar, apenas 0,05% foram 
inscritos em restos a pagar processados (RPP), e 1,21% em restos a pagar não processados 
(RPNP).  

 
NOTA 4 – Resultado Orçamentário   

 
 O Resultado Orçamentário do TRT21-RN apresentou o quociente de 2,55%, conforme 
informação do quadro a seguir: 

Valores em R$ 
Resultado Orçamentário 2018 - Nota 4 

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

Orçamentário (a) / (b) (%) 

7.188.101,70 281.484.866,52 2,55 

Fonte: Balanço Orçamentário 2018 
 
 Esse quociente do Resultado Orçamentário significa um déficit de R$ 274.296.764,82, 
justificado pela natureza jurídica do TRT21-RN, 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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5.2) BALANÇO FINANCEIRO 

 
O Balanço Financeiro é o instrumento utilizado para apresentação das informações 

orçamentárias e financeiras, mediante o qual é possível avaliar a gestão financeira da 
entidade, segregada por fonte de recursos. 

 
Para melhor compreensão dos dados divulgados neste demonstrativo contábil, serão 

realizadas análises do Resultado Financeiro, Resultado Orçamentário e Resultado da 
Movimentação Extraorçamentária, com foco nos restos a pagar.  

 
 
NOTA 5 – Resultado Orçamentário  

 
O Resultado Orçamentário compreende a diferença entre as receitas arrecadadas e as 

despesas empenhadas, segregadas por fonte de recursos, em atendimento à Lei de 
Responsabilidade Fiscal. As fontes ordinárias são destinadas ao atendimento das finalidades 
gerais do ente público, já as vinculadas, são destinadas a finalidade específica definida em lei.  

 
Valores em R$ 

Resultado Orçamentário - Nota 5 

Despesas Orçamentárias 
por Fonte de Recursos 

31/12/2018 31/12/2017 AH (%) AV (%) 

  Fontes Ordinárias 237.735.786,87 230.482.225,50 3,15 82,85 

  Fontes Vinculadas 49.212.314,00 39.150.784,01 25,70 17,15 

Total 286.948.100,87 269.633.009,51 6,42 100 

Fonte: Balanço Financeiro 2018 
 
O resultado orçamentário é deficitário em R$ 286.948.100,87, e corresponde ao valor 

das despesas orçamentárias devido a inexistência de receitas orçamentárias ordinárias e 
vinculadas. Esse fato justifica-se porque o TRT21-RN não possui características de agente 
arrecadador de receitas da União. 

Analisando-se o comportamento desse resultado em relação ao exercício de 2017, 
observa-se que houve um crescimento de 6,42% das despesas orçamentárias, com maior 
destaque para o resultado das fontes vinculadas (25,70%). Esse incremento foi ocasionado 
principalmente pelo aumento do número de servidores que adquiriram o benefício da 
aposentadoria, cujas despesas orçamentárias são custeadas com recursos de fontes vinculadas. 

Com relação a composição deste resultado, verifica-se que as despesas ordinárias 
representam o maior volume (82,85%). Isso se explica pela natureza da fonte de recurso 
ordinária, cujo produto arrecadado é destinado a atender às finalidades gerais do ente público.  



 
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. 

 

 27 

Considerando que o TRT21-RN não tem arrecadação de receitas orçamentárias da 
União, é relevante salientar que a cobertura para pagamento das despesas empenhadas do 
exercício ocorre por meio de ingressos financeiros, denominados transferências financeiras. 
Essas transferências são recebidas sob a forma de repasses ou subrepasses, realizados pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) em sua grande maioria, e pelo saldo do 
exercício anterior do caixa e equivalentes de caixa.  

 
Valores em R$ 

Capacidade Financeira em 2018 - Nota 5 

Ingressos Valor Dispêndios Valor 

Transferências Recebidas 278.540.421,54 Despesas Empenhadas 286.948.100,87 

Saldo do Exercício anterior 14.287.669,40 Restos a Pagar Ex. anteriores 2.717.655,03 

Total 292.828.090,94 Total 289.665.755,90 

Sobra para compor o Saldo para o Exercício Seguinte 3.162.335,04 

Fonte: Balanço Financeiro 2018 
 
Com relação às transferências financeiras concedidas, foram movimentados recursos 

da ordem de R$ 10,03 milhões, sendo a maioria relativos a recolhimentos de custas 
processuais pelos jurisdicionados, arrecadadas diretamente ao Tesouro Nacional, não havendo 
controle ou administração dessa fonte de recursos por parte do TRT21-RN, e recolhimento de 
recursos financeiros de precatórios de exercícios anteriores no valor de R$ 3,35 milhões. 

 
 
NOTA 6 – Resultado Financeiro  

 
 A apuração do resultado financeiro do exercício de 2018 demonstrou um resultado 
negativo, conforme o quadro a seguir:  

 
Valores em R$ 

Apuração do Resultado Financeiro em 31/12/2018 - Nota 6 
Saldo para o 

Exercício Seguinte (a) 
Saldo do 

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

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

13.726.462,68 14.287.669,40 14.287.669,40 2.145.341,67 - 561.206,72 12.142.327,73 

Fonte: Balanço Financeiro 2018 
 
 Na apuração do resultado financeiro foi confrontado o saldo inicial versus final da 
conta Caixa e Equivalentes de Caixa. Apesar do resultado apresentado em 2018 ser negativo, 
isto não indica que o TRT21-RN está com situação financeira ruim, pois conforme 
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demonstrado no quadro Capacidade Financeira em 2018 (Nota 5), os recursos financeiros 
disponíveis foram suficientes para cobrir as despesas empenhadas no exercício e os restos a 
pagar dos exercícios anteriores. 

A diferença do resultado alcançado em 2018 em relação ao de 2017 (R$ 
12.703.534,45) tem como fator preponderante o aumento das despesas empenhadas, conforme 
demonstrado no quadro do Resultado Orçamentário (Nota 5). 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.  

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 
 
 O resultado da movimentação extraorçamentária é apurado pela diferença entre os 
recebimentos e pagamentos extraorçamentários. No quadro abaixo, será demonstrado o 
resultado sob a ótica da inscrição de restos a pagar. 
 

Valores em R$ 
Resultado da Movimentação Extraorçamentária - Nota 7 

Ingressos Dispêndios Resultado 
Conta 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Inscrição em 
RPP 

141.764,65 153.768,39 162.893,45 12.689,88 (21.128,80) 141.078,51 

Inscrição em 
RPNP 

3.413.710,45 2.730.863,42 2.554.761,58 1.168.024,72 858.948,87 1.562.838,70 

Total 3.555.475,10 2.884.631,81 2.717.655,03 1.180.714,60 837.820,07 1.793.917,21 

Fonte: Balanço Financeiro 2018. 
 
 O resultado da movimentação extraorçamentária superior a zero significa que o ente 
público inscreveu mais restos a pagar no exercício, do que pagou restos a pagar do ano 
anterior.   

Mesmo o TRT21-RN tendo inscrito mais restos a pagar em 2018, do que pagou de 
restos a pagar de 2017 e anos anteriores, os dados de 2018 em relação a 2017 mostram que o 
resultado em 2018 reduziu em mais da metade do resultado de 2017. Isso ocorreu porque o 
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TRT21-RN aumentou o volume de pagamento de restos a pagar de 2017 e de anos anteriores 
no montante de R$ 1.536.940,43, em relação aos valores pagos em 2017.  

Refinando a análise dos restos a pagar, o quadro a seguir demonstra a inscrição dos 
restos a pagar por grupo de despesa.  

 
Valores em R$ 

Inscrição de Restos a Pagar por Grupo de Despesa - Nota 7 

Grupo de Despesa RPNP RPP 
RPNP 

AV (%)  
RPP 

AV (%) 

  Pessoal e Encargos Sociais 27.320,57 - 0,80 0,00 

  Outras Despesas Correntes 1.955.626,22 92.519,27 57,23 68,23 

  Investimentos 1.430.763,66 43.084,17 41,97 31,77 

Total 3.413.710,45 135.603,44 100 100 

Fonte: Balanço Financeiro 2018; SIAFI - Consulta CONOR Jan/2018 
 

É importante relatar que a inscrição dos restos a pagar inclui as despesas empenhadas 
no exercício de 2018 e as de exercícios anteriores não pagas, que são reinscritas. 

Observa que 96% do total dos restos a pagar inscritos refere-se a restos a pagar não 
processados. Dessa inscrição, é relevante informar que 57,23% está relacionada ao grupo de 
despesa Outras Despesas Correntes, e são, em sua maioria, despesas provenientes de 
contratações para os quais não houve tempo hábil para realizar a liquidação e o pagamento da 
despesa no exercício.  

Vale salientar que a inscrição em restos a pagar não processados pertencentes no 
grupo de despesa de Investimentos justifica-se também pela ausência de tempo hábil para 
recebimento dos bens, liquidação e pagamento da despesa dentro do exercício financeiro. 
 O pequeno valor inscrito em Restos a Pagar Processados revela a preocupação do 
TRT21-RN em otimizar o pagamento das despesas que já ultrapassaram o estágio da 
liquidação, como foi comentado na Nota 3 do Balanço Orçamentário.  
 O quadro a seguir demonstra a variação da inscrição dos Restos a Pagar não 
processados no exercício de 2018 em relação a 2017.  
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Valores em R$ 
Variação da Inscrição de Restos a Pagar não Processados - Nota 7 

Grupo de Despesa 31/12/2018 31/12/2017 AH (%) 

  Pessoal e Encargos Sociais 27.320,57 75.803,49 -63,96 

  Outras Despesas Correntes 1.955.626,22 1.909.930,30 2,39 

  Investimentos 1.430.763,66 745.329,63 91,96 

Total 3.413.710,45 2.731.063,42 25,00 

Fonte: Balanço Financeiro 2017 e 2018; SIAFI - Consulta CONOR Jan/2017 e Jan/2018. 
 
 De acordo com as informações acima, constata-se que os Restos a Pagar não 
Processados inscritos em 2018 apresentaram um incremento de 25% em relação aos inscritos 
no exercício anterior, com destaque para o grupo de investimentos (91,96%). Essa situação 
ocorreu principalmente pela execução iniciada do contrato de adequação da subestação 
elétrica da sede do TRT21-RN em Natal (R$ 546.991,52), bem como de outros contratos de 
aquisição de material permanente para as áreas de Tecnologia da Informação, Comunicação, 
Médica e Odontológica e Engenharia (R$ 867.221,35). 
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5.3) BALANÇO PATRIMONIAL 
 

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil estática, destinada a identificação 
qualitativa e quantitativa da posição patrimonial da entidade. Por meio dele é possível a 
avaliação da situação financeira em relação aos passivos, a posição dos estoques e do 
imobilizado, a existência de dívidas trabalhistas e tributárias, de empréstimos e 
financiamentos, e a posição do patrimônio líquido. 

 
O Balanço Patrimonial do TRT21-RN 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 8, que trata sobre o Caixa e Equivalentes de Caixa. 

 
Valores em R$ 

 Superávit Financeiro do Exercício de 2018 
Ativo Financeiro (a) Passivo Financeiro (b) Superávit (a) – (b) 

13.726.462,68 3.587.877,20 10.138.585,48 
Fonte: Balanço Patrimonial 2018 

 
 

NOTA 8 – Caixa e Equivalentes de Caixa 
  
 Conforme o princípio da unidade de caixa, prevista no §3º do art. 164 da Constituição 
Federal, as disponibilidades de Caixa da União são depositadas no Banco Central do Brasil. 
Portanto, a conta “caixa” dos órgãos públicos federais é representada por uma “fatia” da conta 
única denominada “Limite de Saque”, que se destina a honrar os compromissos financeiros do 
Órgão. 

Os valores constantes deste subgrupo são recebidos por meio de repasses e sub 
repasses do Tesouro Nacional, sendo ainda segregado por fonte de recursos financeiros e 
vinculação de pagamento, cuja origem é a receita da união arrecadada.  

A Conta “Limite de Saque”, que representa 13,22% do Ativo Total, encontra-se 
discriminada no quadro a seguir por fonte de recursos financeiros.  
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Valores em R$ 

 Composição do Item Caixa e Equivalentes de Caixa - Nota 8 

Conta 
Corrente 

Descrição 31/12/2018 31/12/2017 AH (%) AV(%) 

0100000000 Recursos Ordinários 3.461.766,44 4.487.595,52 -22,86 25,22 

0127000000 
Recursos de Custas e Emolumentos - Poder 
Judiciário 

112.829,34 723.816,84 -84,41 0,82 

0150151220 Recursos Próprios não Financeiros 2.146.824,46 2.354.973,74 -8,84 15,64 

0181151220 Recursos de Convênios 1.507.634,95 6.690.938,44 -77,47 10,98 

0190000000 Passivos Financeiros 4.000,00 4.083,79 -2,05 0,03 

0350151220 Créditos Extraordinários 73.588,85 0,00 100,00 0,54 

0381151220 Recursos de Convênios - Exercícios Anteriores 6.419.818,64 26.261,07 24.346,14 46,77 

11.112.20.01 
Limite de Saque com Vinculação de Pagamento 
- OFSS 

13.726.462,68 14.287.669,40 -3,93 13,22 

Fonte: Balanço Patrimonial 2018 e Razão da Conta Contábil - SIAFI 2017 e 2018 
 

Conforme o quadro, pode-se destacar como mais relevantes as fontes 0100000000 
(25,22% do total) e 0381151220 (46,77% do total). A fonte 0100000000 - Recursos 
Ordinários é constituída de receitas provenientes da arrecadação de tributos da União, 
repassadas aos órgãos de acordo com a Lei Orçamentária Anual. A fonte 0381151220 – 
Recursos de Convênios - Exercícios Anteriores constitui superávit financeiro de exercícios 
anteriores da receita própria decorrente de arrecadação de taxa de remuneração de contratos 
de prestação de serviços financeiros. Esses contratos são geridos nacionalmente pelo CSJT, 
que envia mensalmente aos TRT’s os recursos financeiros, de acordo com o crédito 
orçamentário alocado na Lei Orçamentária Anual. 

 
 
NOTA 9 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 

 
 Este subgrupo é composto pelos valores a receber até o encerramento do exercício de 
2019, decorrentes de adiantamentos de salários e férias, taxas de ocupação e de conservação 
de imóveis provenientes dos contratos de cessão de espaço físico firmados pelo Tribunal. 
Embora o subgrupo represente apenas 1,91% do Ativo Total, sofreu um acréscimo da ordem 
de 1.499,93% em relação ao exercício de 2017, como demonstra o quadro abaixo: 
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Valores em R$ 
Composição do Subgrupo Demais Créditos de Curto Prazo - Nota 9 

 Conta   Descrição  31/12/2018 31/12/2017  AH (%)   AV(%)  
 11.311.01.02   1/3 Férias Adiantamento  1.855.187,15 0,00   100,00 93,35 

 11.311.01.05  
 Salários e Ordenados Pagamento 
Antecipado  

66.309,50 52.515,72  26,27 3,34 

11.381.13.00 
 Crédito a Receber por Cessão de Área 
Pública  

29.886,89 31.520,12  5,18 1,50 

11.381.15.00 
 Crédito a Receber por Pagamento de 
Despesa de Terceiros  

36.056,85 40.184,36  10,27 1,81 

11.300.00.00  
 Saldo do Subgrupo 11.300.00.00 - Demais 
Créditos e Valores a Curto Prazo  

1.987.440,39 124.220,20  1.499,93 100 

Fonte: Balancete – SIAFI 2018 
  
 O fator significante que motivou esse acréscimo foi a mudança nos critérios de 
contabilização da folha de pagamento trazidos pela alteração da Macrofunção SIAFI 02.11.42 
- Folha de Pagamento, que impactaram diretamente na conta 11.311.01.02 - ⅓ Férias 
Adiantamento, que representa 93,35% do total do subgrupo.  

Nessa conta, são contabilizados os valores pagos a título de abono constitucional, cujo 
pagamento é realizado no primeiro período de férias, e os valores relativos a remuneração dos 
servidores em gozo de férias, proporcionalmente aos dias gozados. A medida que a provisão 
para férias é realizada, o saldo do adiantamento é baixado. Portanto, o saldo constante da 
conta em 31/12/2018 refere-se aos valores da remuneração dos servidores com períodos de 
férias ainda pendentes de gozo. Esse controle passou a ser feito no exercício de 2018. 
 
 

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. 
 Os materiais de consumo no TRT21-RN são controlados por sistema informatizado 
denominado Sistema de Controle de Materiais de Consumo e Material Permanente (SCMP), 
que permite a utilização de forma a atender a demanda adequadamente. A mensuração do 
estoque no sistema é realizada 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 e conciliação 
mensal com os saldos dos sistema SIAFI. 
 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. 

A conta contábil de materiais de consumo representa apenas 0,24% do Ativo Total, e 
se comparado ao exercício de 2017, sofreu redução de 11,78% em 2018. Essa redução decorre 
da modernização dos serviços públicos, onde se trabalha principalmente em plataformas 
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digitais (processos judiciais e administrativos virtuais), necessitando cada vez menos de 
insumos consumíveis. 

Conforme quadro abaixo, observa-se que os estoques mais significativos são de 
Material de TIC (50,31%) e Material de Expediente (25,19%). O material de TIC sofreu uma 
diminuição significativa (33,22%) se comparado ao exercício de 2017. 
  

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

 Conta 
Contábil 

Conta Corrente / Descrição  31/12/2018 31/12/2017 
 AH 
(%)  

AV 
(%)  

 07 - Gêneros de Alimentação  922,00 970,52  -5,00 0,37 

 16 - Material de Expediente  62.511,02 55.642,01  12,35 25,19 

 17 - Material de TIC - Material de Consumo  124.857,85 186.966,21  -33,22 50,31 

 19 - Material de Acondicionamento e 
Embalagem   

40.032,55 1.336,33  2.895,71 16,13 

 20 - Material de Cama, Mesa e Banho   52,18 71,75  -27,28 0,02 

 21 - Material de Copa e Cozinha  11.979,93 30.553,71  -60,79 4,83 

 22 - Material de Limpeza e Produtos de 
Higienização  

2.010,15 4.516,43  -55,49 0,81 

26 - Material Elétrico e Eletrônico 824,61 0,00 100 0,33 

39 - Material para Manutenção de Veículos 3.814,44 0,00 100 1,54 

11.561.01.00 

 50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias   1.196,20 1.288,10  -7,13 0,48 

    Saldo da Conta Contábil 11.561.01.00 - Materiais 
de Consumo  

248.200,93 281.345,06  -11,78 100 

Fonte: Balanço Patrimonial 2018 e Razão da Conta Contábil 11.561.01.00 – SIAFI 2017 e 2018. 
 
 

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, deduzido 
da depreciação acumulada já sofrida pelos bens. 
 No quadro a seguir, apresenta-se a composição do subgrupo do Ativo Imobilizado. 
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Valores em R$  
 Composição do Imobilizado - Nota 11 

 Conta   Descrição  31/12/2018 31/12/2017 AH (%)  
AV 
(%)  

12.310.00.00   Bens Móveis  24.719.755,15 19.979.738,45 23,72 28,97 

12.311.01.00  
 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 
Ferramentas  

2.733.396,86 2.483.955,92  10,04 3,20 

12.311.02.00   Bens de Informática  12.271.901,12 9.733.771,99  26,08 14,38 

12.311.03.00   Móveis e Utensílios  5.788.253,82 4.996.250,58  15,85 6,78 

12.311.04.00  
 Material Cultural, Educacional e de 
Comunicação  

1.344.226,36 940.138,96  42,98 1,58 

12.311.05.00   Veículos  1.308.618,82 1.451.019,93  -9,81 1,53 

12.311.99.00   Demais Bens Móveis  1.273.358,17 374.601,07  239,92 1,49 

         

12.320.00.00   Bens Imóveis  75.499.009,72 74.889.009,72  0,81 88,47 

12.321.01.00  
 Bens de Uso Especial Registrados no 
SPIUnet 

73.619.706,29 73.619.706,29 0,00 86,26 

12.321.02.00   Edifícios - Não Registrado no SPIUnet 1.186.603,46 1.186.603,46  0,00 1,39 

12.321.07.00   Instalações  692.699,97 82.699,97  737,61 0,81 

         

12.381.00.00   Depreciação Acumulada  -14.875.968,40 -10.520.031,28 41,41 -17,43 

12.381.01.00   Depreciação Acumulada de Bens Móveis  -11.637.221,48 - 8.330.028,74 39,70 -13,64 

12.381.02.00   Depreciação Acumulada de Bens Imóveis  -3.238.746,92 - 2.190.002,54 47,89 -3,79 

         

12.300.00.00   Total do Imobilizado  85.342.796,47 84.348.716,89 1,18 100 
Fonte: Balancetes de Dezembro/2017 e 2018. 
  
 Por se tratar do subgrupo de maior expressão em relação ao Ativo Total (82,20%), 
embora com variação de saldo pouco expressiva de um exercício para outro (1,18%) 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 2017, de 23,72%. A conta contábil que teve o aumento mais 
significativo foi a 12.311.99.09 - Peças não Incorporáveis a Imóveis, decorrente da reforma 
para colocação de gradis ocorrida em quase todos os imóveis do TRT21-RN, visando a 
melhoria da segurança interna dos prédios. Essa ação fez a conta contábil apresentar um 
aumento de 239,92% em relação a 2017. 
 Outro ponto importante a destacar é o crescimento da depreciação acumulada dos bens 
móveis e imóveis, que aumentou em 41,41% no total. Esse incremento elevado demonstra a 
necessidade do TRT21-RN se desfazer dos bens mais antigos, principalmente com relação aos 
bens móveis, que encontram-se 47,08% depreciados se comparada a depreciação acumulada 
dos bens móveis (11,6 milhões) com o total dos bens móveis (24,7 milhões). 
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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. 
 Apesar do subgrupo representar apenas 2,13% 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 da informação.  
 

Valores em R$  

  Composição do Intangível - Nota 12 

 Conta   Descrição  31/12/2018 31/12/2017  AH (%)   AV (%)  

 12.411.01.00   Softwares com Vida Útil Definida  558.660,00 399.360,00 39,89 25,21 

 12.411.02.00   Softwares com Vida Útil Indefinida  2.047.989,23 1.742.525,90 17,53 92,41 

 12.481.00.00   Amortização Acumulada  -390.386,56 -221.866,62 75,96 -17,61 

 12.400.00.00   Total do Intangível  2.216.262,67 1.920.019,28 15,43 100 

Fonte: Balancetes de Dezembro/2017 e 2018. 
  
 Embora a maior evolução em relação a 2017 tenha sido dos softwares com vida útil 
definida (39,89%), a maior parte dos softwares do TRT21-RN são os softwares com vida útil 
indefinida.  

A evolução do saldo do item software com vida útil definida de 39,89% em relação a 
2017 foi motivada pela aquisição de licenças de uso de software de arquitetura e construção, 
pelo prazo de 36 meses.  
 A variação crescente da amortização acumulada de 75,96% em relação a 2017 é 
consequência da apropriação mensal das cotas de amortização do software de vida útil 
definida integrante do inventário do Órgão. 
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 NOTA 13 – Passivo Circulante 
  
 Este grupo compreende as obrigações exigíveis em até 12 (doze) meses da data das 
demonstrações contábeis, no caso até 31/12/2019, e representa 5,32% do Passivo Total 
(Passivo e Patrimônio Líquido) conforme composição demonstrada no quadro a seguir. 
 

Valores em R$  
  Composição do Passivo Circulante - Nota 13 

 Grupo / 
Subgrupo  

 Descrição  31/12/2018 31/12/2017  AH (%)  AV (%)  

21.100.00.00  
 Obrigações Trabalhistas, 
Previdenciárias e Assistenciais  

3.805.040,68 4.193.597,71 -9,27 72,82 

21.300.00.00  
 Fornecedores e Contas a Pagar Curto 
Prazo  

259.836,15 98.665,48 163,35 4,97 

21.700.00.00   Provisões a Curto Prazo  1.033.454,67 1.033.454,67 0,00 19,78 

21.800.00.00   Demais Obrigações a Curto Prazo  126.650,47 174.493,85 -27,42 2,42 

21.000.00.00   Total do Passivo Circulante  5.224.981,97 5.500.211,71 -5,00 100 

Fonte: Balanço Patrimonial 2017 e 2018. 
  
 O passivo circulante teve uma pequena redução em seu montante total da ordem de 
5% em relação a 2017, motivada principalmente pelas reduções nos subgrupos de 
“Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais” e “Demais Obrigações a Curto 
Prazo”. O subgrupo mais expressivo é objeto da Nota 14 adiante. 
  
 
 NOTA 14 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 
Curto Prazo 
  
 O montante dos passivos deste subgrupo representa 72,82% do total do Passivo 
Circulante de acordo com o quadro da Nota 13 – Passivo Circulante, do Balanço Patrimonial. 

O maior saldo, de 89,78% do total de Pessoal a Pagar demonstrado no quadro a seguir, 
concentra-se na conta contábil de mesmo nome, que corresponde ao somatório de principal, 
correção monetária e juros a título de passivos de pessoal devidos a magistrados e servidores 
ativos e inativos. O valor encontra-se registrado em passivo haja vista a insuficiência de 
crédito orçamentário para a sua quitação.  

Em 2018 foram pagos alguns valores que se encontravam registrados, resultando em 
uma redução da conta de 23,38% em relação a 2017. Todo o passivo está registrado na conta 
contábil por inscrição genérica, que individualiza os passivos de acordo com a sua natureza. 
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Valores em R$  

Pessoal a Pagar - Nota 14 

 Conta 
Contábil 

 Descrição  31/12/2018 31/12/2017  AH (%)  AV (%)  

21.111.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 0,00 10.307,00 -100,00 0,00 

21.111.03.00 Precatórios de Pessoal 364.663,22 0,00 100,00 10,22 

21.111.04.00 
Obrigações Trabalhistas, 
Previdenciárias e Assistenciais 

3.204.621,47 4.182.490,71 -23,38 89,78 

21.110.00.00 Pessoal a Pagar 3.569.284,69 4.192.797,71 -14,87 100 

Fonte: Balancetes de Dezembro de 2017 e 2018. 
 
 NOTA 15 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 

 
 Embora tenha pouca expressão em relação ao Passivo Total (0,26%) como mostra o 
quadro da Nota 13 – Passivo Circulante, a análise deste subgrupo é relevante para 
compreender as obrigações existentes 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 e 2018 encontra-se demonstrada no quadro abaixo. 
 

Valores em R$  
 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo - Nota 15 

 Conta 
Contábil  

 Descrição  31/12/2018 31/12/2017  AH (%)   AV (%)  

Agivaldo Aquino Vera Cruz 19.238,20 0,00 100,00 7,40 

Cobel - Comércio de Bebidas Eireli 772,00 0,00 100,00 0,30 

Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região 

2.500,00 4.503,00 -44,48 0,96 

Companhia Energética do Rio Grande do 
Norte 

0,00 14.591,94 -100,00 0,00 

FUNPEC 0,00 860,00 -100,00 0,00 

Arclima Engenharia Ltda. 3.368,22 45.021,12 -92,52 1,30 

SERPRO - Sede Brasília 0,00 1.489,42 -100,00 0,00 

P R Comércio de Móveis Ltda - EPP 233.957,73 0,00 100,00 90,04 

(a) Total com ISF F – Financeiro: 259.836,15 66.465,48 290,93 100,00 
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 
Região (P) 

0,00 32.200,00 -100,00 0,00 

21.311.04.00 

(b) Total com ISF P – Permanente: 0,00 32.200,00 -100,00 0,00 

 (c) Total da Conta 21.311.04.00 – Contas a Pagar 
Credores Nacionais (c = a + b): 

259.836,15 98.665,48 163,35 100,00 

Fonte: Balancetes de Dezembro de 2017 e 2018. 
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 A evolução do saldo em relação a 2017 (163,35%) ocorreu principalmente do valor 
expressivo a pagar à Contratada PR Comércio de Móveis Ltda - EPP, que representa 90,04% 
do saldo da conta. A contratada forneceu mobiliário ao final do exercício de 2018, porém a 
montagem dos móveis não foi concluída até o final do exercício, ocorrendo inclusive a 
inscrição do valor em Restos a Pagar Processados a Pagar. 
 O fornecedor intitulado pelo nome do próprio Tribunal, constante dos ISFs F – 
Financeiro e P – Permanente, expressa os compromissos relativos a honorários periciais 
apropriados, mas não pagos, em dezembro. 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 saldos das obrigações reconhecidas, porém sem o suporte orçamentário para 
execução da despesa. 
  
 
 NOTA 16 – Provisões a Curto Prazo 
 
 O saldo do subgrupo apresentado em 31/12/2018, demonstrado na Nota 13 – Passivo 
Circulante, do Balanço Patrimonial, foi igual ao apresentado em 2017. 

Corresponde aos valores de principal, correção monetária e juros de férias indenizadas 
de magistrados na 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. Considerando que o assunto ainda está pendente de decisão definitiva, o 
saldo foi mantido registrado, porém sem atualização monetária. 

 
 

 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 01/01/2020, e representa 3,98% do Passivo Total 
(Passivo e Patrimônio Líquido) conforme composição demonstrada no quadro abaixo. 
 

Valores em R$  
 Passivo Não Circulante - Nota 17 

 Grupo / 
Subgrupo   Descrição  31/12/2018 31/12/2017 AH (%) 

AV 
(%) 

22.110.00.00   Pessoal a Pagar  3.375.006,59 3.375.006,59 0,00 86,35 

22.140.00.00   Encargos Sociais a Pagar  533.663,23 1.427.087,90 -62,60 13,65 

22.100.00.00  
 Obrigações Trabalhistas, 
Previdenciárias e Assistenciais a 
Longo Prazo  

3.908.669,82 4.802.094,49 -18,60 100,00 

Fonte: Balanço Patrimonial 2017 e 2018 
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Destaque-se que o subgrupo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a 
Longo Prazo corresponde à totalidade do Passivo não Circulante, tendo sofrido um 
decréscimo com relação a 2017 da ordem de 18,60%. 

 
 O saldo da conta de Pessoal a Pagar em 31/12/2018 expressa os valores de principal, 
correção monetária e juros do passivo de servidores ativos e inativos referente ao pagamento 
de URV, cuja decisão de pagamento ainda está sob análise do TCU. O saldo da conta de 
Encargos Sociais a Pagar corresponde à contribuição patronal dos passivos relativos ao 
pagamento de URV. 
 A redução de 62,60% da conta de Encargos Sociais a Pagar resulta de reclassificação 
para o curto prazo da contribuição patronal incidente sobre o passivo de Parcela Autônoma de 
Equivalência (PAE) devida aos magistrados, que foi efetuada no mês de fevereiro/2018. 

 
 

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

Valores em R$  

 Patrimônio Líquido - Nota 18 

 Conta 
Contábil  

 Descrição  31/12/2018 31/12/2017 
AH 
(%)  

AV 
(%)  

 23.711.01.00   Superávit ou Déficit do Exercício  5.651.520,64 2.617.494,36 115,91 5,97 

 23.711.02.00  
 Superávit ou Déficit de Exercícios 
Anteriores  

90.951.449,97 87.781.098,10 3,61 96,06 

 23.711.03.00   Ajustes de Exercícios Anteriores  -1.918.552,25 552.857,51 -447,02 -2,03 

 23.700.00.00   Resultados Acumulados  94.684.418,36 90.951.449,97 4,10 100,00 

Fonte: Balancetes de Dezembro de 2017 e 2018. 
 
 Merece destaque a conta contábil Ajustes de Exercícios Anteriores, apesar de 
representar apenas 2,03% do total do Patrimônio Líquido em 31/12/2018, conforme 
demonstrado no quadro supra.  

Com relação a 2017, houve involução na conta da ordem de 447,02%, correspondente 
a ajustes decorrentes da mudança do sistema de controle patrimonial utilizado no TRT21-RN. 
O sistema patrimonial anteriormente utilizado não calculava a depreciação dos bens 
adquiridos antes do exercício de 2010, quando foram iniciados os registros de depreciação 
mensal. Durante a validação dos dados na migração do novo sistema denominado SCMP 
(Sistema de Controle de Material e Patrimônio) a situação foi detectada pela Contabilidade, 
que realizou o registro a débito de ajuste de exercícios anteriores no mês de outubro/2018, no 
valor total de R$ 1.829.046,52. 
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 NOTA 19 – Atos Potenciais 
  
 Compreende os atos da administração do Órgão, Ativos e Passivos, formalizados 
mediante contratos ou outros instrumentos, demonstrados no quadro a seguir.  
 

Valores em R$  
  Atos Potenciais - Nota 19 

 Descrição  31/12/2018 31/12/2017 
 AH 
(%)  

 AV 
(%)  

81.111.00.00 
Execução de Garantias e 
Contragarantias Recebidas 

1.374.527,03 917.733,66 49,77 5,23 

81.120.00.00 
Execução de Direitos Conveniados e 
Outr. Instr. 

17.750,00 0,00 100,0 0,07 

81.130.00.00 Execução de Direitos Contratuais 805.381,13 888.504,45 -9,36 3,06 

(a) 81.100.00.00 – Atos Potenciais Ativos  2.197.658,16 1.806.238,11 21,67 8,36 

81.231.02.00   Contratos de Serviços  23.089.927,58 24.474.466,75 -5,66 87,87 

81.231.03.00   Contratos de Aluguéis  248.039,13 180.355,99 37,53 0,94 

81.231.04.00   Contratos de Fornecimento de Bens  742.461,82 809.637,70 -8,30 2,83 

(b) 81.200.00.00 – Atos Potenciais Passivos  24.080.428,53 25.464.460,44 -5,44 91,64 

(c) 81.000.00.00 – Execução de Atos  
Potenciais (c = a + b) 

26.278.086,69 27.270.698,55 -3,64 100,00 

Fonte: Balancetes de Dezembro de 2017 e 2018.  
  

Os Atos Potenciais Ativos, que representam 8,36% do total, compõem-se das garantias 
contratuais, contratos com cessão onerosa de espaço físico e termos de execução 
descentralizada, totalizados por “executados” e “a executar”. 

Os Atos Potenciais Passivos, que representam 91,64% do total, compõem-se de 
contratações de prestação de serviços, fornecimento de bens e locação de bens de terceiros, 
totalizados por “executados” e “a executar”.  

O aumento mais significativo dos Atos Potenciais Ativos relaciona-se à execução de 
Garantias, no percentual de 49,77% em relação a 2017. Esse incremento se deu em virtude 
das garantias apresentadas em decorrência de investimentos e contratos de serviços de 
engenharia e de manutenção da máquina administrativa. 

Com relação aos Atos Potenciais Passivos, os Contratos de prestação de serviços são a 
maioria das obrigações assumidas pelo TRT21-RN, representando 87,87% do total. As 
contratações mais expressivas são as relacionadas com serviços de limpeza, vigilância, 
manutenção predial, suporte técnico de TI e comunicação, conforme quadro a seguir. 
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Valores em R$  

 Relação de Contratados -  Nota 19 
 Contratado  31/12/2018  AV (%)  

Flash Vigilância Eireli 3.456.896,81 38,83

Art Service Empreendimentos e Serviços Ltda. 1.274.992,47 14,32

L S Projetos e Serviços Ltda. 1.217.636,62 13,68

IVIA Serviços de Informática Ltda. 571.083,02 6,42

Oi Móvel S.A - em Recuperação Judicial 242.418,96 2,72

Talimpo Limpeza Urbana Ltda - ME 273.072,90 3,07

Outros 1.865.551,11 20,96 

Total 8.901.651,89 100,00 
 Fonte: Balancete Dezembro/2018.  

 
 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, com vigência até 16/12/2019; 
(b) Contratado: “Art Service Empreendimentos e Serviços Ltda” possui dois contratos: 
Prestação de Serviços de Limpeza e Conservação para todos os imóveis da UG no Estado do 
Rio Grande do Norte, com vigência até 10/09/2019; e Prestação de Serviços de Telefonistas 
na sede do TRT21-RN em Natal, com vigência até 18/10/2019 ; 
(c) Contratado: “LS Projetos e Serviços Ltda”: prestação de Serviços de Manutenção Predial, 
com vigência até 21/06/2019; 
(d) Contratado: “Ivia Serviços de Informática Ltda”: prestação de Serviços de Suporte a 
Usuários de TI, com vigência até 07/10/2019; 
(e) Contratado: “Oi Móvel S.A”: prestação de Serviços de Telecomunicações de Dados e Voz 
- Rede JT, com vigência até 19/12/2020; 
(f) Contratado: “Talimpo Limpeza Urbana Ltda - ME”: prestação de Serviços de Apoio 
Administrativo (recepcionistas), com vigência até 25/11/2019; 
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5.4) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP 
 

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no 
patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado 
patrimonial do exercício, que irá compor o patrimônio líquido do balanço patrimonial. 

Para uma melhor compreensão deste demonstrativo contábil, analisa-se a composição 
das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, destacando a representação de cada 
grupo de contas que as compõem, bem como a apuração do resultado patrimonial do período. 
 
 

NOTA 20 – Variação Patrimonial Aumentativa – VPA  
  
 O quadro abaixo demonstra a composição das variações patrimoniais aumentativas por 
grupo de contas, e a representação de cada grupo no montante total das VPAs por meio da 
análise vertical. 
 

Valores em R$ 
Variações Patrimoniais Aumentativas - Nota 20 

Conta Valor AV (%) 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.018.458,68 2,02 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 205.395,22 0,07 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 10.388,94 0,00 

Transferências e Delegações Recebidas 285.688.872,00 95,91 

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos 1.850.188,48 0,62 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 4.093.534,55 1,37 

Total 297.866.837,87 100 

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2018 
 
 Observa-se que o grupo das Transferências e Delegações Recebidas tem a maior 
representatividade das variações patrimoniais aumentativas (95,91%), e são 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-RN. 
 É importante destacar que o grupo de contas Impostos, Taxas e Contribuições de 
Melhoria apesar do valor representar pouco mais de 6 milhões, a quantia está relacionada com 
as custas processuais recolhidas pelos jurisdicionados, arrecadadas diretamente ao Tesouro 
Nacional, não tendo o TRT21-RN controle ou administração dessa fonte de recursos. 
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 Embora o grupo de contas Outras Variações Patrimoniais Aumentativas tenha 
participação pouco significativa (1,37%), vale salientar que o montante apresentado decorre 
em sua maior parte de recolhimento de devolução de recursos de precatórios conforme citado 
na Nota 5 do Balanço Financeiro.  
 
 

NOTA 21 – Variação Patrimonial Diminutiva – VPD 
 

O quadro a seguir demonstra a composição das variações patrimoniais diminutivas por 
grupo de contas, e a representação de cada grupo em relação ao total das VPDs por meio da 
análise vertical. 

Valores em R$ 
Variações Patrimoniais Diminutivas - Nota 21 

Conta Valor AV (%) 

Pessoal e Encargos 208.776.400,19 71,45 

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 43.925.710,98 15,03 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 22.241.257,02 7,61 

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.110,95 0,00 

Transferências e Delegações Concedidas 13.465.294,14 4,61 

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos 3.490.753,98 1,19 

Tributárias 225.113,05 0,08 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 89.676,92 0,03 

Total 292.215.317,23 100 

 Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2018. 
 
Verifica-se que a maior representatividade das variações patrimoniais diminutivas está 

associada ao grupo de contas Pessoal e Encargos (71,45%), seguido do grupo de Benefícios 
Previdenciários e Assistenciais (15,03%), apresentando coerência com o quadro Despesas 
Orçamentárias Aprovadas e Atualizadas (Nota 2) do Balanço Orçamentário, assim como a 
natureza jurídica do TRT21-RN, de prestadora de serviço público. 

A mesma coerência observa-se com o grupo de contas de Uso de Bens e Serviços e 
Consumo de Capital Fixo, com participação de 7,61%, pois corresponde às despesas com 
manutenção do TRT21-RN.  

No que se refere aos passivos de pessoal, cabe destacar que o TRT21-RN obedece o 
disposto na Resolução CSJT n.º 137/2014, normativo que estabelece critérios para o 
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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 

 
O Resultado Patrimonial compreende a diferença entre as Variações Patrimoniais 

Ativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).  
Para compreensão do resultado patrimonial, o quadro a seguir demonstra o 

comparativo das VPAs com as VPDs do exercício 2018, bem como comparativo do exercício 
anterior, por meio da análise horizontal. 

Valores em R$ 
Resultado Patrimonial do Exercício - Nota 22 

Conta 2018 2017 AH (%) 

Variações Patrimoniais Aumentativas 297.866.837,87 275.333.732,10 8,18 

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 6.018.458,68 5.916.780,57 1,72 

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 205.395,22 1.873.716,55 -89,04 

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 10.388,94 7.032,99 47,72 

Transferências e Delegações Recebidas 285.688.872,00 266.344.450,12 7,26 

Valorização e Ganhos c/Ativos e Desincorporação de Passivos 1.850.188,48 775.359,32 138,62 

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 4.093.534,55 416.392,55 883,10 

Variações Patrimoniais Diminutivas 292.215.317,23 272.716.238,04 7,15 

Pessoal e Encargos 208.776.400,19 203.029.087,74 2,83 

Benefícios Previdenciários e AssistenciaIs 43.925.710,98 38.672.205,54 13,58 

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 22.241.257,02 21.615.375,35 2,90 

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.110,95 518,07 114,44 

Transferências e Delegações Concedidas 13.465.294,14 6.958.970,96 93,50 

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos 3.490.753,98 1.890.528,58 84,64 

Tributárias 225.113,05 198.461,55 13,43 

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 89.676,92 351.090,25 -74,46 

Resultado Patrimonial do Exercício 5.651.520,64 2.617.494,06 115,91 

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2018 e 2017. 
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O resultado patrimonial de 2018 foi superavitário em R$ 5.651.520,64. Comparando 

com o resultado de 2017, observa-se que houve uma elevação de 115,91%, correspondente a 
R$ 3.034.026,58. 

Essa elevação foi proveniente do aumento das VPAs (8,18%), principalmente dos 
grupos de contas Outras Variações Patrimoniais Aumentativas, Valorização e Ganhos com 
Ativos e Desincorporação de Passivos, e Transferências e Delegações Recebidas. 

A maior contribuição do primeiro grupo veio do recebimento de restituições, citada na 
Nota 20 da demonstração em análise. A do segundo grupo veio da recuperação de despesa 
pela baixa de passivos de pessoal registrados a maior, da ordem de 1,85 milhões. A do último 
grupo veio das transferências intragovernamentais recebidas sob a forma de subrepasse, 
também citada na Nota 21 do demonstrativo em análise. 

Com relação ao aumento de 7,15% das VPDs, tomando por base o exercício de 2017, 
verifica-se que as elevações significativas ocorreram nos grupos das Transferências e 
Delegações Concedidas, de Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos,  e 
de Benefícios Previdenciários e Assistenciais.   

Os recolhimentos de custas processuais pelos jurisdicionados e recolhimento de 
recursos financeiros de precatórios de exercícios anteriores, citados na análise do quadro 
Capacidade Financeira (Nota 5) do Balanço Financeiro, foram a motivação do primeiro 
grupo; Os passivos registrados (R$ 1.600.225,40) refletiram no crescimento do segundo 
grupo; e o aumento considerável no número de aposentadorias do TRT21-RN contribuíram 
para o incremento das despesas do último grupo, como foi citado na análise da fonte 
vinculada na Nota 5 do Balanço Financeiro. 

Embora o percentual de aumento das despesa do grupo Pessoal e Encargos não tenha 
sido relevante (2,83%), pela sua representatividade no total dos recursos consumidos pelas 
VPDs, cabe citar que em 2018 houve a incorporação de duas parcelas do Plano de Cargos e 
Salários, além das despesas regulares com progressões funcionais, conforme citado na Nota 2 
do Balanço Orçamentário. Esses fatos contribuíram R$ 5.541.354,24 para o aumento do valor 
nominal desse grupo. 
 
 



 
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. 

 

 47 

5.5) 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-RN 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$ 
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais -  Nota 23  

Ingressos/Desembolsos 31/12/2018 31/12/2017 AH (%) AV (%) 
INGRESSOS 296.048.151,19 286.497.135,15 3,33 100 
  Ingressos Extraorçamentários 465.853,14 259.107,71 79,79 0,16 
  Transferências Financeiras Recebidas 278.540.421,54 265.502.826,93    4,91 94,09 
  Arrecadação de Outra Unidade 17.041.876,51 20.735.200,55 -17,81 5,76 
DESEMBOLSOS (290.499.189,16)  (271.449.899,71 7,02 100 
  Pessoal e Demais Despesas (250.871.066,90)   (235.638.001,57) 6,46 86,36 
  Transferências Concedidas (29.129.045,15)   (29.386.182,98) -0,88 10,03 
  Outros Desembolsos das Operações (10.499.077,11)       (6.425.715,16) 63,39 3,61 

TOTAL: 5.548.962,03           15.047.235,48 -63,12 100 
Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa 2018 

 
 Observa no quadro acima que o fluxo de caixa para atividades operacionais, embora 
tenha sofrido decréscimo de 63,12% em relação ao do exercício de 2017, obteve um resultado 
positivo de R$ 5.548.962,03 em 2018. O principal fator que contribuiu para esse resultado foi 
a queda na Arrecadação de Outra Unidade, da ordem de R$ 3,69 milhões (17,81%) em 
relação a 2017, cujos registros estão representados na conta contábil 89.991.08.02 - Controle 
da Arrecadação na UG Arrecadadora. 
 Ainda com relação aos ingressos, é relevante destacar, conforme mencionado nas 
Notas Explicativas dos balanços orçamentário e financeiro, que o TRT21-RN não possui 
características arrecadatórias, logo 94,09% dos ingressos de caixa referem-se aos subrepasses 
recebidos do Tesouro Nacional, totalizando R$ 278,5 milhões.  
 Com relação aos desembolsos, destaca-se Pessoal e Demais Despesas por representar 
86,36% das saídas de caixa do TRT21-RN em 2018, cuja análise será feita por meio da 
classificação funcional-programática, ou seja, pelo maior nível de agregação das despesas 
(função), conforme quadro a seguir.  
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Valores em R$ 

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais – Pessoal e Demais Despesas - Nota 23  
Função 31/12/2018 31/12/2017 AH (%) AV (%) 

  02 - Judiciária (203.191.932,03)  (195.055.530,52 4,17 69,95 

  09 - Previdência Social (44.445.647,44)  (40.073.709,04) 10,91 15,30 

  28 - Encargos Especiais (3.233.487,43)  (508.762,01) 535,56 1,11 

Total de Pessoal e Demais Despesas: (250.871.066,90) (235.638.001,57) 6,46 86,36 

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa 2018 
 

Verifica-se que o crescimento de 6,46% nos desembolsos com despesas de pessoal foi 
motivado principalmente pela implementação de duas parcelas do Plano de Cargos e Salários 
(função 02 - Judiciária), bem como aumento do número de aposentadorias (função 09 - 
Previdência Social), conforme mencionado na Nota 21 – Variações Patrimoniais Diminutivas, 
da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP.  
 Cabe registrar que os desembolsos com Encargos Especiais (Função 28) estão 
relacionados ao pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV). Em 2018 o 
volume de pagamentos foi maior que em 2017 na ordem de R$, 2,72 milhões. 
 Para os demais desembolsos, cumpre esclarecer que foram decorrentes de 
transferências intragovernamentais, relativas a custas processuais recolhidas pelos 
jurisdicionados e devolução de recursos financeiros de precatório, conforme citado na Nota 5, 
do Balanço Financeiro, no tocante à capacidade financeira. 
 

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. 
 

Valores em R$ 
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento - Nota 24 

Conta 31/12/2018 31/12/2017 AH (%) AV (%) 

Aquisição de Ativo não Circulante (5.642.237,67)  (2.759.365,47 104,48 92,34 

Outros Desembolsos de Investimentos (467.931,18)  (145.542,28) 221,51 7,66 

Total de Desembolsos: (6.110.168,75)  (2.904.907,75) 110,34 100 
Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa 2018 

 
O aumento ocorrido nos desembolsos de 110,34% em relação a 2017 foi ocasionado 

pela Aquisição de Ativo não Circulante, principalmente aquisição de softwares. Confirma-se 
essa afirmativa quando comparada a evolução dos Ativos Imobilizados e dos Ativos 
Intangíveis, Notas 11 e 12 do Balanço Patrimonial.   
 


