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RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES 1.979.627,00 1.979.627,00 2.107.813,55 128.186,55

    Receitas Tributárias - - - -

        Impostos - - - -

        Taxas - - - -

        Contribuições de Melhoria - - - -

    Receitas de Contribuições - - - -

        Contribuições Sociais - - - -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - - - -

        Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. - - - -

    Receita Patrimonial 283.727,00 283.727,00 236.588,03 -47.138,97

        Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 283.727,00 283.727,00 236.588,03 -47.138,97

        Valores Mobiliários - - - -

        Delegação de Serviços Públicos - - - -

        Exploração de Recursos Naturais - - - -

        Exploração do Patrimônio Intangível - - - -

        Cessão de Direitos - - - -

        Demais Receitas Patrimoniais - - - -

    Receita Agropecuária - - - -

    Receita Industrial - - - -

    Receitas de Serviços - - - -

        Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - - -

        Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte - - - -

        Serviços e Atividades Referentes à Saúde - - - -

        Serviços e Atividades Financeiras - - - -

        Outros Serviços - - - -

    Transferências Correntes 1.695.900,00 1.695.900,00 1.695.900,00 -

    Outras Receitas Correntes - - 175.325,52 175.325,52

        Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - 951,49 951,49

        Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - 174.374,03 174.374,03

        Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público - - - -

        Demais Receitas Correntes - - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - - -

    Operações de Crédito - - - -

        Operações de Crédito Internas - - - -

        Operações de Crédito Externas - - - -

    Alienação de Bens - - - -

        Alienação de Bens Móveis - - - -

        Alienação de Bens Imóveis - - - -

        Alienação de Bens Intangíveis - - - -

    Amortização de Empréstimos - - - -

    Transferências de Capital - - - -

    Outras Receitas de Capital - - - -
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RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO

        Integralização do Capital Social - - - -

        Resultado do Banco Central do Brasil - - - -

        Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional - - - -

        Resgate de Títulos do Tesouro Nacional - - - -

        Demais Receitas de Capital - - - -

SUBTOTAL DE RECEITAS 1.979.627,00 1.979.627,00 2.107.813,55 128.186,55

REFINANCIAMENTO - - - -

    Operações de Crédito Internas - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

    Operações de Crédito Externas - - - -

        Mobiliária - - - -

        Contratual - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 1.979.627,00 1.979.627,00 2.107.813,55 128.186,55

DEFICIT 304.670.268,19 304.670.268,19

TOTAL 1.979.627,00 1.979.627,00 306.778.081,74 304.798.454,74

CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS - 6.554.324,00 - -6.554.324,00

    Superavit Financeiro - - - -

    Excesso de Arrecadação - - - -

    Créditos Cancelados - 6.554.324,00 - -

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 302.749.912,00 309.167.759,00 306.224.803,26 302.246.148,62 302.186.027,49 2.942.955,74

    Pessoal e Encargos Sociais 267.846.343,00 275.075.819,00 273.309.978,31 272.984.776,17 272.937.844,34 1.765.840,69

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes 34.903.569,00 34.091.940,00 32.914.824,95 29.261.372,45 29.248.183,15 1.177.115,05

DESPESAS DE CAPITAL 1.211.342,00 1.347.819,00 553.278,48 264.313,12 186.027,22 794.540,52

    Investimentos 1.211.342,00 1.347.819,00 553.278,48 264.313,12 186.027,22 794.540,52

    Inversões Financeiras - - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - - -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS 303.961.254,00 310.515.578,00 306.778.081,74 302.510.461,74 302.372.054,71 3.737.496,26

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - -

    Amortização da Dívida Interna - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - -

    Amortização da Dívida Externa - - - - - -

        Dívida Mobiliária - - - - - -

        Outras Dívidas - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 303.961.254,00 310.515.578,00 306.778.081,74 302.510.461,74 302.372.054,71 3.737.496,26

TOTAL 303.961.254,00 310.515.578,00 306.778.081,74 302.510.461,74 302.372.054,71 3.737.496,26
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ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE
DEZEMBRO DO EXERCÍCIO

ANTERIOR

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES 11.430,78 1.564.259,11 1.112.085,22 1.103.962,45 418.113,06 53.614,38

    Pessoal e Encargos Sociais - 221.078,58 221.078,58 221.078,58 - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes 11.430,78 1.343.180,53 891.006,64 882.883,87 418.113,06 53.614,38

DESPESAS DE CAPITAL 22.675,83 1.337.449,23 1.275.308,74 1.263.850,54 - 96.274,52

    Investimentos 22.675,83 1.337.449,23 1.275.308,74 1.263.850,54 - 96.274,52

    Inversões Financeiras - - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - - -

TOTAL 34.106,61 2.901.708,34 2.387.393,96 2.367.812,99 418.113,06 149.888,90

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

PAGOS CANCELADOS SALDO

DESPESAS CORRENTES - 60.889,79 60.889,79 - -

    Pessoal e Encargos Sociais - 21.925,31 21.925,31 - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - -

    Outras Despesas Correntes - 38.964,48 38.964,48 - -

DESPESAS DE CAPITAL - - - - -

    Investimentos - - - - -

    Inversões Financeiras - - - - -

    Amortização da Dívida - - - - -

TOTAL - 60.889,79 60.889,79 - -
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INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020

Receitas Orçamentárias - - Despesas Orçamentárias 307.804.069,81 304.345.297,07

    Ordinárias - -     Ordinárias 239.738.255,17 237.076.557,48

    Vinculadas - -     Vinculadas 68.065.814,64 67.268.739,59

        Previdência Social (RPPS) - -         Seguridade Social (Exceto Previdência) 5.482.500,00 6.918.315,68

    (-) Deduções da Receita Orçamentária - -         Previdência Social (RPPS) 58.487.759,57 53.400.000,00

        Dívida Pública 296.068,08

        Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas 4.095.555,07 6.654.355,83

Transferências Financeiras Recebidas 307.899.686,74 301.410.212,60 Transferências Financeiras Concedidas 6.329.412,84 4.373.799,35

    Resultantes da Execução Orçamentária 307.789.710,02 301.150.681,85     Resultantes da Execução Orçamentária 602.817,91 5.200,00

        Sub-repasse Recebido 307.789.710,02 301.150.681,85         Repasse Concedido 5.200,00

    Independentes da Execução Orçamentária 109.976,72 259.530,75         Sub-repasse Devolvido 602.817,91

        Transferências Recebidas para Pagamento de RP 5.802,46     Independentes da Execução Orçamentária 5.726.594,93 4.368.599,35

        Demais Transferências Recebidas 54.934,60 94.178,17         Transferências Concedidas para Pagamento de RP 355.344,30 273.728,02

        Movimentação de Saldos Patrimoniais 55.042,12 159.550,12         Movimento de Saldos Patrimoniais 5.371.250,63 4.094.871,33

    Aporte ao RPPS - -     Aporte ao RPPS - -

    Aporte ao RGPS - -     Aporte ao RGPS - -

Recebimentos Extraorçamentários 12.135.393,74 11.510.621,99 Pagamentos Extraorçamentários 2.770.069,03 1.714.946,83

    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 138.407,03 40.590,47     Pagamento dos Restos a Pagar Processados 60.889,79 135.957,63

    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 4.285.783,00 2.901.708,34     Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 2.367.812,99 1.024.984,22

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 342.116,25 547.632,27     Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 341.366,25 554.004,98

    Outros Recebimentos Extraorçamentários 7.369.087,46 8.020.690,91     Outros Pagamentos Extraorçamentários - -

        Arrecadação de Outra Unidade 7.369.087,46 8.020.690,91

Saldo do Exercício Anterior 14.695.463,89 12.208.672,55 Saldo para o Exercício Seguinte 17.826.992,69 14.695.463,89

    Caixa e Equivalentes de Caixa 14.695.463,89 12.208.672,55     Caixa e Equivalentes de Caixa 17.826.992,69 14.695.463,89

TOTAL 334.730.544,37 325.129.507,14 TOTAL 334.730.544,37 325.129.507,14
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2021 2020

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 4.581.406,56 7.820.979,99

    INGRESSOS 315.610.890,45 309.978.535,78

        Receita Tributária - -

        Receita de Contribuições - -

        Receita Agropecuária - -

        Receita Industrial - -

        Receita de Serviços - -

        Remuneração das Disponibilidades - -

        Outras Receitas Derivadas e Originárias - -

        Transferências Recebidas - -

            Intergovernamentais - -

                Dos Estados e/ou Distrito Federal - -

                Dos Municípios - -

            Intragovernamentais - -

            Outras Transferências Recebidas - -

        Outros Ingressos Operacionais 315.610.890,45 309.978.535,78

            Ingressos Extraorçamentários 342.116,25 547.632,27

            Transferências Financeiras Recebidas 307.899.686,74 301.410.212,60

            Arrecadação de Outra Unidade 7.369.087,46 8.020.690,91

    DESEMBOLSOS -311.029.483,89 -302.157.555,79

        Pessoal e Demais Despesas -268.660.617,52 -262.234.871,73

            Legislativo - -

            Judiciário -209.218.744,45 -204.549.477,75

            Essencial à Justiça - -

            Administração - -

            Defesa Nacional - -

            Segurança Pública - -

            Relações Exteriores - -

            Assistência Social - -

            Previdência Social -58.509.684,88 -57.002.697,45

            Saúde - -

            Trabalho - -

            Educação - -

            Cultura - -

            Direitos da Cidadania - -

            Urbanismo - -

            Habitação - -

            Saneamento - -

            Gestão Ambiental - -

            Ciência e Tecnologia - -

            Agricultura - -

            Organização Agrária - -

            Indústria - -

            Comércio e Serviços - -
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2021 2020

            Comunicações - -

            Energia - -

            Transporte - -

            Desporto e Lazer - -

            Encargos Especiais -932.188,19 -682.696,53

            (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento - -

        Juros e Encargos da Dívida - -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Interna - -

            Juros e Correção Monetária da Dívida Externa - -

            Outros Encargos da Dívida - -

        Transferências Concedidas -35.698.087,28 -34.994.879,73

            Intergovernamentais - -

                A Estados e/ou Distrito Federal - -

                A Municípios - -

            Intragovernamentais -35.698.087,28 -34.994.879,73

            Outras Transferências Concedidas - -

        Outros Desembolsos Operacionais -6.670.779,09 -4.927.804,33

            Dispêndios Extraorçamentários -341.366,25 -554.004,98

            Transferências Financeiras Concedidas -6.329.412,84 -4.373.799,35

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -1.449.877,76 -5.334.188,65

    INGRESSOS - -

        Alienação de Bens - -

        Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Outros Ingressos de Investimentos - -

    DESEMBOLSOS -1.449.877,76 -5.334.188,65

        Aquisição de Ativo Não Circulante -1.401.681,02 -5.167.364,65

        Concessão de Empréstimos e Financiamentos - -

        Outros Desembolsos de Investimentos -48.196,74 -166.824,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -

    INGRESSOS - -

        Operações de Crédito - -

        Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes - -

        Transferências de Capital Recebidas - -

        Outros Ingressos de Financiamento - -

    DESEMBOLSOS - -

        Amortização / Refinanciamento da Dívida - -

        Outros Desembolsos de Financiamento - -

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.131.528,80 2.486.791,34

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 14.695.463,89 12.208.672,55

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 17.826.992,69 14.695.463,89
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ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020 ESPECIFICAÇÃO 2021 2020

ATIVO CIRCULANTE 23.579.688,79 21.289.321,48 PASSIVO CIRCULANTE 1.951.864,47 3.240.157,42

    Caixa e Equivalentes de Caixa 17.826.992,69 14.695.463,89     Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo 1.661.706,97 555.704,40

    Créditos a Curto Prazo 5.215.327,70 6.020.272,37     Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - -

        Demais Créditos e Valores 5.215.327,70 6.020.272,37     Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 208.617,59 602.647,58

    Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo - -     Obrigações Fiscais a Curto Prazo - -

    Estoques 450.782,01 460.631,87     Obrigações de Repartição a Outros Entes - -

    Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda - -     Provisões a Curto Prazo - 2.053.580,29

    VPDs Pagas Antecipadamente 86.586,39 112.953,35     Demais Obrigações a Curto Prazo 81.539,91 28.225,15

ATIVO NÃO CIRCULANTE 89.506.145,68 90.197.124,88 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 933.841,84 1.033.454,67

    Ativo Realizável a Longo Prazo 213.229,88 221.315,60     Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo - -

        Créditos a Longo Prazo 213.229,88 221.315,60     Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - -

            Demais Créditos e Valores 213.229,88 221.315,60     Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo - -

        Estoques - -     Obrigações Fiscais a Longo Prazo - -

    Investimentos - -     Provisões a Longo Prazo 933.841,84 1.033.454,67

        Participações Permanentes - -     Demais Obrigações a Longo Prazo - -

        Propriedades para Investimento - -     Resultado Diferido - -

            Propriedades para Investimento - - TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 2.885.706,31 4.273.612,09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020

            (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos - -

Patrimônio Social e Capital Social - -

            (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos - -

Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC) - -

        Investimentos do RPPS de Longo Prazo - -

Reservas de Capital - -

            Investimentos do RPPS de Longo Prazo - -

Ajustes de Avaliação Patrimonial - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - -

Reservas de Lucros - -

        Demais Investimentos Permanentes - -

Demais Reservas 1.233.805,90 -

            Demais Investimentos Permanentes - -

Resultados Acumulados 108.966.322,26 107.212.834,27

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. - -

    Resultado do Exercício 5.231.681,50 5.517.778,60

    Imobilizado 86.965.922,41 87.676.169,61

    Resultados de Exercícios Anteriores 107.212.834,27 113.908.596,00

        Bens Móveis 14.586.424,74 15.180.198,96

    Ajustes de Exercícios Anteriores -3.478.193,51 -12.213.540,33

            Bens Móveis 17.014.912,50 31.178.218,13

(-) Ações / Cotas em Tesouraria - -

            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis -2.428.487,76 -15.998.019,17

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 110.200.128,16 107.212.834,27

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis - -

        Bens Imóveis 72.379.497,67 72.495.970,65

            Bens Imóveis 78.783.774,17 78.682.812,44

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis -6.404.276,50 -6.186.841,79

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis - -

    Intangível 2.326.993,39 2.299.639,67

        Softwares 2.326.993,39 2.299.639,67

            Softwares 2.328.997,41 2.441.239,67

            (-) Amortização Acumulada de Softwares -2.004,02 -141.600,00

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares - -

        Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -
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ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020

            Marcas, Direitos e Patentes Industriais - -

            (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. - -

        Direitos de Uso de Imóveis - -

            Direitos de Uso de Imóveis - -

            (-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis - -

            (-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis - -

    Diferido - -

TOTAL DO ATIVO 113.085.834,47 111.486.446,36 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 113.085.834,47 111.486.446,36

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2021 2020

ATIVO FINANCEIRO 17.826.992,69 14.695.463,89 PASSIVO FINANCEIRO 4.574.828,93 2.996.704,74

ATIVO PERMANENTE 95.258.841,78 96.790.982,47 PASSIVO PERMANENTE 2.597.740,63 3.622.999,10

SALDO PATRIMONIAL 105.913.264,91 104.866.742,52

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos
2021 2020

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
2021 2020

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 2.388.252,44 2.135.944,70 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 16.961.918,71 10.782.773,78

    Atos Potenciais Ativos 2.388.252,44 2.135.944,70     Atos Potenciais Passivos 16.961.918,71 10.782.773,78

        Garantias e Contragarantias Recebidas 2.059.629,34 1.718.950,44         Garantias e Contragarantias Concedidas - -

        Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong - -         Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C 25.000,00 -

        Direitos Contratuais 328.623,10 416.994,26         Obrigações Contratuais 16.936.918,71 10.782.773,78

        Outros Atos Potenciais Ativos - -         Outros Atos Potenciais Passivos - -

TOTAL 2.388.252,44 2.135.944,70 TOTAL 16.961.918,71 10.782.773,78

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários 3.320.632,11

Recursos Vinculados 9.931.531,65

    Previdência Social (RPPS) 67.095,43

    Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog 9.864.436,22

TOTAL 13.252.163,76
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 315.480.100,23 311.533.203,22

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 4.533.655,30 3.466.190,81

        Impostos - -

        Taxas 4.533.655,30 3.466.190,81

        Contribuições de Melhoria - -

    Contribuições - -

        Contribuições Sociais - -

        Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - -

        Contribuição de Iluminação Pública - -

        Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - -

    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 238.953,79 261.283,04

        Venda de Mercadorias - -

        Vendas de Produtos - -

        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 238.953,79 261.283,04

    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 24.686,92 11.307,69

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Juros e Encargos de Mora 920,96 12,28

        Variações Monetárias e Cambiais 23.765,96 11.295,41

        Descontos Financeiros Obtidos - -

        Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras - -

        Aportes do Banco Central - -

        Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras - -

    Transferências e Delegações Recebidas 309.709.762,36 307.123.395,31

        Transferências Intragovernamentais 307.899.686,74 301.410.212,60

        Transferências Intergovernamentais 1.695.900,00 3.722.214,00

        Transferências das Instituições Privadas - -

        Transferências das Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências de Consórcios Públicos - -

        Transferências do Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada de Entes - -

        Transferências de Pessoas Físicas - -

        Outras Transferências e Delegações Recebidas 114.175,62 1.990.968,71

    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 61.848,38 100.001,54

        Reavaliação de Ativos 20.890,45 -

        Ganhos com Alienação - -

        Ganhos com Incorporação de Ativos 33.357,79 98.615,22

        Ganhos com Desincorporação de Passivos 7.600,14 1.386,32

        Reversão de Redução ao Valor Recuperável - -

    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 911.193,48 571.024,83

        Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - -

        Resultado Positivo de Participações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -
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        Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas - -

        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 911.193,48 571.024,83

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 310.248.418,73 306.015.424,62

    Pessoal e Encargos 220.744.107,47 216.168.255,98

        Remuneração a Pessoal 172.648.444,68 169.206.526,31

        Encargos Patronais 37.137.630,78 36.205.550,71

        Benefícios a Pessoal 9.729.036,69 9.663.488,99

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.228.995,32 1.092.689,97

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais 65.370.759,06 64.216.784,31

        Aposentadorias e Reformas 50.029.979,90 49.593.730,79

        Pensões 8.215.295,08 7.437.731,80

        Benefícios de Prestação Continuada - -

        Benefícios Eventuais - -

        Políticas Públicas de Transferência de Renda - -

        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 7.125.484,08 7.185.321,72

    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 15.525.894,47 17.217.378,83

        Uso de Material de Consumo 429.791,33 707.732,61

        Serviços 12.607.752,20 13.355.308,57

        Depreciação, Amortização e Exaustão 2.488.350,94 3.154.337,65

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 68.829,05 9.616,69

        Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - -

        Juros e Encargos de Mora 735,01 8.001,06

        Variações Monetárias e Cambiais 65.728,28 1.599,53

        Descontos Financeiros Concedidos 2.365,76 16,10

        Aportes ao Banco Central - -

        Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - -

    Transferências e Delegações Concedidas 6.495.079,80 4.408.886,93

        Transferências Intragovernamentais 6.329.412,84 4.373.799,35

        Transferências Intergovernamentais - -

        Transferências a Instituições Privadas - -

        Transferências a Instituições Multigovernamentais - -

        Transferências a Consórcios Públicos - -

        Transferências ao Exterior - -

        Execução Orçamentária Delegada a Entes - -

        Outras Transferências e Delegações Concedidas 165.666,96 35.087,58

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 1.649.707,10 1.422.623,72

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas 255.361,39 -

        Perdas com Alienação - -

        Perdas Involuntárias 1.036,62 -

        Incorporação de Passivos 993.754,93 842.439,62

        Desincorporação de Ativos 399.554,16 580.184,10
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2021 2020

    Tributárias 265.313,49 286.137,84

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 154.070,52 148.394,78

        Contribuições 111.242,97 137.743,06

    Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados - -

        Custo das Mercadorias Vendidas - -

        Custos dos Produtos Vendidos - -

        Custo dos Serviços Prestados - -

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 128.728,29 2.285.740,32

        Premiações - -

        Resultado Negativo de Participações - -

        Operações da Autoridade Monetária - -

        Incentivos - -

        Subvenções Econômicas - -

        Participações e Contribuições - -

        Constituição de Provisões 16.775,51 2.053.580,29

        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 111.952,78 232.160,03

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 5.231.681,50 5.517.778,60

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

2021 2020
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1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Informações do Órgão

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, doravante
denominado TRT21-RN, é uma entidade da Administração Pública cuja
natureza jurídica é 107-4 - Órgão Público do Poder Judiciário Federal,
conforme a Tabela de Natureza Jurídica da Receita Federal do Brasil, com
jurisdição no estado do Rio Grande do Norte, e sede situada na Av. Cap. Mor
Gouveia, 3104, Lagoa Nova, no município de Natal-RN.

A função do TRT21-RN é prestar serviço público jurisdicional
trabalhista, cujas atividades são regidas pela constituição federal, legislação
trabalhista e sua jurisprudência.

1.2. Declaração da Contadora Responsável

O escopo desta Declaração leva em conta as seguintes
Demonstrações Contábeis exigidas do TRT21-RN:

● Balanço Orçamentário;

● Balanço Financeiro;

● Demonstração dos Fluxos de Caixa;

● Balanço Patrimonial;

● Demonstração das Variações Patrimoniais.

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) não é
obrigatória para este Órgão, conforme dispõe o item 7.1 da Parte V do
MCASP 8ª Edição, por isso não foi apresentada.

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
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https://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/cadastros/cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas-cnpj/tabelas-utilizadas-pelo-programa-cnpj/tabela-de-natureza-juridica-e-qualificacao-do-quadro-de-socios-e-administradores
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-contabilidade-aplicada-ao-setor-publico-mcasp/2019/26


descritos no Manual SIAFI. Esse é um processo que visa assegurar a
integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações constantes
no SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira, o sistema do
Governo Federal no qual são registrados os atos e fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial.

As demonstrações contábeis foram elaboradas observando as
normas contábeis vigentes no Brasil adotadas no Setor Público, sendo as
mais importantes: Lei n.º 4.320/1964, Decreto-Lei n.º 200/1967, Lei
Complementar n.º 101/2000 - LRF, Normas Brasileiras de Contabilidade
Técnicas do Setor Público - NBC TSP, Manual de Contabilidade Aplicada Ao
Setor Público 8ª edição - MCASP, Manual do SIAFI e normativos expedidos
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

MELHORIAS

Cabe registrar que no exercício de 2021 houve melhorias significativas
na qualidade das informações contábeis do TRT21-RN, pela adoção das
seguintes medidas:

● Melhoria na gestão dos bens móveis por meio dos seguintes
procedimentos:
○ Reavaliação dos subelementos mais relevantes dos bens

móveis, atingindo 88% deles;
○ Realização de diversas operações de desfazimento de bens

inservíveis;
○ Buscas rotineiras visando à localização de bens classificados

como não localizados no último inventário.
● Criação do Relatório de Férias a Usufruir, com dados extraídos do

Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEP) em conjunto com o sistema
FOLHAWeb, com a informação do montante de férias a pagar,
relativo a períodos de férias adquiridos até o final de 2021, e não
usufruídos, com vistas à conciliação das contas contábeis afetadas;

● Revisão do conteúdo das Notas Explicativas apresentadas em 2020,
mediante estudo aprofundado das Normas Brasileiras de
Contabilidade Técnicas do Setor Público - NBC TSP, realizado em
setembro/2021 com vistas à melhoria das informações a serem
apresentadas em 2021;

● Elaboração de documentos de orientação de procedimentos aos
setores de execução de despesa da COF, visando melhoria da
qualidade dos registros contábeis.
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm
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https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-contabilidade-aplicada-ao-setor-publico-mcasp/2019/26
https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/manual-de-contabilidade-aplicada-ao-setor-publico-mcasp/2019/26
https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=categories&id=721&Itemid=700
http://www.csjt.jus.br/web/csjt
https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/


DECLARAÇÃO

Considerando as melhorias realizadas, declaro que as informações
constantes das Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço
Financeiro, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Balanço Patrimonial e
Demonstração das Variações Patrimoniais, 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 - 8ª edição, relativos ao
exercício 2021 refletem, nos seus aspectos mais relevantes, a situação
orçamentária, financeira e patrimonial do TRT21-RN.

Maria Verônica Pereira
Contadora - CRC/RN-6.238
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2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As Demonstrações Contábeis (DCON) do TRT21-RN foram elaboradas
em consonância com os normativos aplicáveis à matéria, mencionados na
Declaração da Contadora Responsável.

As DCON foram extraídas do sistema SIAFIweb, tendo como base os
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), cujos créditos
orçamentários foram executados pela Unidade Gestora 080021.

Assim como no exercício financeiro de 2020, o exercício de 2021 foi
marcado pela pandemia da COVID-19, que afetou direta e indiretamente
parte da execução orçamentária das despesas alocadas na Lei
Orçamentária Anual do TRT21-RN. A impossibilidade de retorno de 100%
das atividades presenciais afetou principalmente as atividades relacionadas
a treinamentos (cursos, diárias, passagens, etc), gastos com materiais de
consumo, água, energia elétrica, dentre outros.

As nomenclaturas aplicadas às áreas de orçamento, finanças e
contabilidade pública podem ser consultadas no “Glossário” constante do
Portal do Orçamento do Senado Federal.
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https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2021/loa/L1414421VolumeIII.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/orcamento/orcamentos-anuais/2021/loa/L1414421VolumeIII.pdf
https://www12.senado.leg.br/orcamento/glossario


3. RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS

Apresentam-se a seguir as principais práticas contábeis adotadas no
TRT21-RN, todas em consonância com as Normas Brasileiras de
Contabilidade Técnicas do Setor Público - NBC TSP.

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

● Regime Orçamentário: misto, sendo regime de caixa para as receitas
e de competência para as despesas.

● Regime Contábil: regime de competência para as receitas e para as
despesas.

● Critério de classificação adotado no orçamento aprovado: as
receitas são classificadas por natureza e por fonte de recursos, já as
despesas adotam a classificação por: instituição, função e programa,
natureza e fonte de recursos.

● Caixa e Equivalentes de Caixa: são avaliadas pelo valor original. Na
Justiça do Trabalho não são realizadas aplicações financeiras dos
recursos da conta única, portanto não há contabilização de
rendimentos.

● Créditos a Curto Prazo: são mensurados pelo custo histórico, e não
apresentam riscos de recebimento, portanto não foram
contabilizadas provisões para perdas.

● Estoques:: são avaliados pelo valor de aquisição nas entradas e pelo
custo médio ponderado nas saídas. Não são submetidos ao processo
anual de apuração de estimativa para perdas, pois julga-se que o
custo de avaliar os estoques visando à apuração do valor realizável
líquido é maior que o benefício a ser obtido, devido à irrelevância do
montante do subgrupo em relação ao total do ativo.
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https://cfc.org.br/tecnica/normas-brasileiras-de-contabilidade/nbc-tsp-do-setor-publico/
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● Imobilizado: Os bens móveis e imóveis são avaliados pelo custo de
aquisição no reconhecimento inicial. Posteriormente a essa fase, são
mensurados pelo custo de aquisição ou de reavaliação, deduzidos da
depreciação acumulada.

As metodologias utilizadas para o cálculo da depreciação
mensal são:

a) Para os bens móveis: método das quotas constantes com base
na tabela de vida útil e valor residual inserida na Nota 10 do
Balanço Patrimonial;

b) Para os bens imóveis: metodologia própria estabelecida pela
Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da
União (SPU), que só pode ser aplicada aos imóveis cadastrados
no SPIUNet. Os imóveis não cadastrados nesse sistema não são
depreciados devido à falta de divulgação de metodologia para
tais bens.
O registro da depreciação mensal é orientado pela

Macrofunção SIAFI-02.03.30 - Depreciação, Amortização e Exaustão
na Adm. dir. União, Aut. e Fund.

● Intangível: Os softwares com vida útil definida e indefinida são
avaliados no reconhecimento inicial pelo custo de aquisição.
Imediatamente após essa fase, são mensurados pelo custo de
aquisição ou de reavaliação, deduzidos da amortização mensal.
Somente os softwares de vida útil definida submetem-se à dedução
da amortização mensal.

O método utilizado para a apuração da amortização mensal é o
das quotas constantes, conforme orientação da Macrofunção
SIAFI-02.03.30 - Depreciação, Amortização e Exaustão na Adm. dir.
União, Aut. e Fund.

● Passivos Circulantes e não Circulantes: são mensurados pelo custo
histórico no reconhecimento inicial. Em caso de não ser possível o
pagamento, são acrescidos de correção monetária até a data do
encerramento das Demonstrações Contábeis.

● Provisões: são mensuradas com base em estimativas apuradas a
partir de julgamento realizado pelo setor competente do TRT21-RN.

● Ativos e Passivos Contingentes: são reconhecidos em contas de
controle (classes 7 e 8 do PCASP), mais especificamente no grupo de
Atos Potenciais, conforme orientações da Macrofunção SIAFI 02.03.36
- Provisões, Passivos Contingente e Ativos Contingentes. São
mensurados com base nos valores apurados a partir de parâmetros
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https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=1565:020330-depreciacao-amortizacao-e-exaustao-na-adm-dir-uniao-aut-e-fund&catid=749&Itemid=700
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https://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/index.php?option=com_content&view=article&id=1571:020336-provisoes-passivos-contingentes-e-ativos-contingentes&catid=749&Itemid=700
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definidos na norma que disciplina o evento que o originou ou, na
ausência desses parâmetros, com base em estimativas apuradas a
partir de julgamento realizado pelo setor competente do TRT21-RN.
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4. INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS

APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As análises das demonstrações contábeis foram baseadas em
análises horizontais e verticais dos itens constantes dos demonstrativos.

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 2021 com o atingido em 2020.

Na análise vertical, verifica-se a representação do item em relação ao
todo, no caso, é observada a representação dos valores individuais em
relação ao total no exercício em referência, no caso, em 2021.

4.1. 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. Está previsto nos arts. 101 e 102 da Lei n° 4.320/1964.

Expressa o orçamento aprovado para o exercício de 2021 por meio da
Lei Orçamentária Anual (LOA/2021) n° 14.144/2021, bem como a realização e
a execução das respectivas receitas e despesas orçamentárias próprias do
Órgão. O orçamento do TRT21-RN, Unidade Orçamentária 15122,
encontra-se no volume III da referida Lei.

No Balanço Orçamentário do TRT21-RN sempre é observado déficit
orçamentário, considerando que a Justiça do Trabalho não tem natureza
arrecadadora de receitas da União. Para a execução de suas atividades, o
órgão depende essencialmente dos sub-repasses da União, que não são
evidenciados no Balanço Orçamentário do TRT21, mas sim no Balanço
Financeiro.
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NOTA 1 – Receitas Orçamentárias

No Balanço Orçamentário são demonstradas apenas as Receitas
Orçamentárias da UO 15122, ou seja, aquelas arrecadadas pelo próprio
Órgão, não abrangendo os sub-repasses da União.

Constituem-se principalmente de Transferências Correntes
(remuneração de serviços financeiros originadas de convênios firmados
com instituições financeiras), Receita Patrimonial e Outras Receitas
Correntes (cessão onerosa de espaços físicos), como demonstrado na
Figura 1.1 a seguir.

As “Transferências Correntes” são as receitas de maior destaque,
representando 80,46% do volume de todas as receitas arrecadadas. Essas
Receitas são originadas de contratos de prestação de serviços financeiros
firmados com instituições financeiras, cujo controle é centralizado no
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

A prestação de serviços financeiros mencionada refere-se à
administração dos depósitos judiciais, cuja remuneração é arrecadada para
a Justiça do Trabalho. Mensalmente, o CSJT repassa aos Regionais os
recursos financeiros correspondentes a 1/12 avos dos créditos
orçamentários alocados na LOA, na fonte 81.
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As demais receitas representam juntas 19,54% do montante
arrecadado, e ambas são derivadas da arrecadação das taxas estabelecidas
nos contratos de cessão de espaço físico firmados pelo TRT21-RN com
cessionários que prestam serviços de interesse dos jurisdicionados da
Justiça do Trabalho. Esses contratos têm como fundamento legal o Decreto
n° 3.725/2001 e Resolução CSJT n° 87/2011 e são arrecadados na fonte 50.

NOTA 2 – Despesas Orçamentárias

No Balanço Orçamentário são demonstrados apenas os créditos
originários do órgão, ou seja, aqueles que foram aprovados inicialmente na
LOA e seus créditos adicionais, não abrangendo a execução dos créditos
descentralizados de outros órgãos.

As despesas orçamentárias correspondem ao conjunto de dispêndios
realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos
serviços públicos prestados à sociedade.

A Figura 2.1 a seguir demonstra os créditos orçamentários
inicialmente aprovados na LOA, bem como a movimentação ocorrida
durante o exercício e sua posição final.
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Observa-se na Figura 2.1 que a maior suplementação dos créditos
(coluna “b”) aprovados na LOA destinou-se às despesas com “Pessoal e
Encargos Sociais”, em razão de diversos fatores, destacando-se como
principais os seguintes:

● a previsão da despesa de pessoal de um exercício é calculada com
base na despesa de pessoal do mês de março do exercício anterior, o
que acarreta insuficiência de dotação para cumprimento das
referidas obrigações em todos os anos;

● crescimento vegetativo das despesas de folha de pagamento, como
por exemplo a ascensão das remunerações dos servidores oriundas
do plano de carreira, denominada progressão funcional, dentre
outras.

Com relação à movimentação da coluna “c”, observa-se o seguinte:

● No grupo “Pessoal e Encargos Sociais” (GND 1) foi oferecido crédito
superavitário da ação 0181 - Aposentadorias e Pensões Civis da União
para suplementar a ação 20TP - Ativos Civis da União, que estava
deficitária, visto que a grande maioria das aposentadorias previstas
para 2021 não se concretizaram;

● No grupo “Outras Despesas Correntes” (GND 3 - Custeio), algumas
ações orçamentárias sofreram remanejamentos devido à
necessidade de adequação dos créditos às demandas do órgão.
Esses remanejamentos se deram tanto entre ações orçamentárias do
mesmo grupo de despesa, quanto para os GNDs 1 - Pessoal e
Encargos e 4 - Investimentos.

A Dotação Atualizada demonstrada na Figura 2.1 foi executada
integralmente por meio de créditos inicial e suplementares, não tendo
ocorrido créditos especiais e extraordinários.

Como não é possível a demonstração da execução da despesa por
tipo de crédito, devido aos créditos suplementares serem incorporados à
dotação inicial, a despesa executada (empenhada) está demonstrada na
Figura 2.2 a seguir, por grupo de despesa.
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Observa-se que o grupo de “Pessoal e Encargos Sociais” é o mais
significativo. Esse fato deve-se à natureza da atividade fim do TRT21-RN,
que necessita muito mais de recursos humanos do que materiais.
Observa-se pela Figura 2.2 que houve uma gestão eficiente da execução
orçamentária do grupo, visto que foi empenhado 99,36% da dotação.

Relativamente aos compromissos assumidos em 2021 (despesas
empenhadas), a Figura 2.3 a seguir mostra a eficiência da execução das
despesas, pois 98,56% do total empenhado foi pago.
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Destaque-se que as despesas empenhadas no exercício que não
passaram pela fase de liquidação e/ou pagamento são automaticamente
inscritas em Restos a Pagar do exercício. O assunto será abordado com
mais detalhes na Nota 5 do Balanço Financeiro.

O TRT21-RN não utilizou recursos de exercícios anteriores para
financiar despesas orçamentárias de 2021, visto que continua vigente a
vedação da Emenda Constitucional nº 95/2016 sobre oferecimento de
superávit financeiro para solicitação de créditos especiais e extraordinários.

Considerando as disposições do art. 68 da LDO para 2021 (Lei nº
14.116/2020), a justificativa relativa à execução de 99% das programações
orçamentárias primárias discricionárias foi informada no capítulo 3 do
Relatório de Gestão 2021.
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NOTA 3 – Execução de Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

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.

No TRT21-RN, no encerramento do exercício, os saldos empenhados e
não liquidados (restos a pagar não processados), ou liquidados e não pagos
(restos a pagar processados), são transferidos em processo automático do
SIAFI, para as respectivas contas de Restos a Pagar.

Os Anexos I e II do Balanço Orçamentário tratam da execução dos
restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, segregada por grupo de
despesa. Sobre a execução durante o exercício de 2021, observa-se:

● Anexo I - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar não
Processados:
○ na coluna “Inscritos em Exercícios Anteriores”, do saldo

demonstrado foi pago 71,98%, cancelado 15,92% e o saldo
(12,09%) foi reinscrito para execução no exercício de 2022.

○ na coluna “Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior”,
do saldo demonstrado foi pago 80,75%, cancelado 14,22% e o
saldo (5,02%) foi reinscrito para execução no exercício de 2022.

● Anexo II - Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados
e não Processados Liquidados:
○ na coluna “Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior”,

observa-se que foram totalmente pagos em 2021.

Confirma-se, pelo baixo percentual de Restos a Pagar reinscritos, a
boa gestão do acompanhamento dos restos a pagar.
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4.2. 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. Está previsto nos arts. 101 e 103 da
Lei n° 4.320/1964.

Os valores de ingressos e dispêndios orçamentários compreendem a
realização financeira dos créditos originários alocados inicialmente na LOA
do TRT21-RN e dos créditos descentralizados de outros órgãos e do
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) (destaque e provisão). Os
ingressos e dispêndios financeiros podem ser observados mais
detalhadamente na Nota 6 da Demonstração dos Fluxos de Caixa.

Com relação à forma de contabilização das retenções, o TRT21-RN
considera a retenção como paga na baixa da obrigação, não afetando os
saldos em espécie.

O saldo do Caixa e Equivalente de Caixa apurado no Balanço
Financeiro para o exercício seguinte é composto de recursos financeiros
diferidos, superávits financeiros, excesso de arrecadação das fontes
próprias, recursos para pagamento dos restos a pagar inscritos. O tema
“Caixa e Equivalente de Caixa” foi abordado na Nota 6 da Demonstração do
Fluxo de Caixa e na Nota 7 do Balanço Patrimonial.

NOTA 4 – Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

As Transferências Financeiras Recebidas são ingressos sob a forma de
sub-repasses realizados pelo CSJT em sua grande maioria, na proporção de
1/12 avos do orçamento aprovado, e de repasses realizados por outros
órgãos, destinados ao pagamento das despesas empenhadas no exercício.

As Transferências Financeiras Concedidas são, em sua maioria,
originadas da transferência das custas processuais arrecadadas para o
TRT21-RN, repassadas por meio de processo automático do SIAFI ao
Tesouro Nacional, sem controle ou administração dessa fonte de recursos
por parte do TRT21-RN.
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NOTA 5 – Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários

Os recebimentos extraorçamentários no TRT21-RN referem-se
principalmente aos restos a pagar inscritos em 2021 e a arrecadações
diversas, provenientes em grande parte do recebimento de custas
judiciais.

Os pagamentos extraorçamentários, por sua vez, correspondem em
sua maior parte à execução (liquidação e pagamento) de restos a pagar de
exercícios anteriores. A execução relacionada aos créditos originários, que
constitui o montante mais significativo, foi abordada na Nota 3 do Balanço
Orçamentário.

Nesta Nota serão destacados os restos a pagar inscritos no exercício,
considerando que são os valores mais significativos do item. A composição
dos restos a pagar inscritos em 2021 está demonstrada na Figura 5.1 abaixo.

Ressalte-se que o total de Restos a Pagar inscritos em 2021
representa apenas 1,44% do total das Despesas Empenhadas, o que
confirma a eficiência da execução da despesa, visto que 98,56% do total
das despesas empenhadas foram pagas, conforme análise realizada na
Figura 2.3 da Nota 2 do Balanço Orçamentário.
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Os restos a pagar não processados concentram o maior volume de
inscrição, e constituem-se principalmente das seguintes despesas:

● Em “Outras Despesas Correntes”: parcelas das despesas oriundas dos
contratos continuados relativas à competência dezembro, que são
pagas no início do mês de janeiro, bem como algumas despesas
cujos requisitos para liquidação não foram atendidos pelas
contratadas em tempo hábil para efetivação do pagamento;

● Em “Pessoal e Encargos Sociais”: a maioria do saldo constitui
despesas com pessoal requisitado, cujo reembolso relativo ao mês de
dezembro é pago no mês de janeiro.

Ao realizar um comparativo da inscrição dos Restos a Pagar não
processados em 2021 com a de 2020 verifica-se a variação demonstrada na
Figura 5.2 a seguir.

O acréscimo de 173,35% verificado no grupo de “Outras Despesas
Correntes” foi motivado pela inscrição em restos a pagar de valor
significativo relativo à contratação para serviço de reforço estrutural da laje
do estacionamento do CJMFF do TRT21-RN, empenhado no mês de
novembro/2021.
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4.3. 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 dos principais itens que impactaram os fluxos das
atividades operacionais e de investimento, pois o TRT21-RN não
movimentou o Fluxo de Atividades de Financiamento.

NOTA 6 – Resultado dos Fluxos de Caixa

O “Caixa e Equivalentes de Caixa Final” é o resultado do saldo do
Caixa no início do exercício somado à “Geração Líquida de Caixa”, que por
sua vez é o somatório dos fluxos de caixa das Atividades das Operações e
de Investimentos. O valor do “Caixa e Equivalentes de Caixa Final” é o
mesmo demonstrado no Caixa e Equivalentes de Caixa no Balanço
Patrimonial na Nota 7, assim como no Balanço Financeiro.

As atividades operacionais e as de investimentos estão relacionadas
com as entradas e saídas de caixa necessárias ao atendimento do objetivo
social da entidade (prestação jurisdicional). Com relação ao fluxo das
atividades de investimentos, no TRT21-RN, considerando que o órgão não é
arrecadador de receita de capital, os desembolsos são realizados com
receitas correntes.
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Os “ingressos” mais significativos no Fluxo de Caixa das Atividades
Operacionais são as “Transferências Financeiras Recebidas” (principal fonte
de recursos para manutenção das atividades do órgão), comentados na
Nota 4 do Balanço Financeiro e no texto de introdução do Balanço
Orçamentário.

Com relação aos ”desembolsos”, sua composição está demonstrada
na Figura 6.2 a seguir:

Os principais "desembolsos" do Fluxo de Caixa das Atividades
Operacionais concentraram-se nos seguintes grupos:

● “Pessoal e Demais Despesas”: são os dispêndios mais significativos,
expressos na DFC considerando a classificação
funcional-programática a nível de “função”. Destacam-se os gastos
com pessoal (Função: Judiciária) e os gastos com benefícios de
aposentadoria (Função: Previdência Social), cuja motivação foi
mencionada na Nota 20 da Demonstração das Variações
Patrimoniais e na Nota  2 do Balanço Orçamentário.;

● “Transferências Concedidas - Intragovernamentais”: representam
principalmente os gastos de custeio e benefícios relacionados à
manutenção e funcionamento do órgão.

● Outros Desembolsos das Operações - Transferências Financeiras
Concedidas: refere-se ao assunto abordado na Nota 4 do Balanço
Financeiro.

20



Os “desembolsos” do Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
são relativos, em sua maioria, ao pagamento de material permanente
adquirido no exercício, bem como do pagamento de restos a pagar
inscritos no grupo 4 - Investimentos.

Com relação à forma de contabilização das retenções, o assunto foi
tratado no texto de Introdução do Balanço Financeiro, no sentido de que o
TRT21-RN considera a retenção como paga na baixa da obrigação, não
afetando os saldos em espécie.
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4.4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é uma demonstração contábil estática,
destinada à identificação qualitativa e quantitativa da posição patrimonial
da entidade. Por meio dele é possível identificar a avaliação da situação
financeira em relação aos passivos, posição dos estoques e do imobilizado,
a posição do patrimônio líquido, dentre outros.

O Balanço Patrimonial é composto por quatro quadros, conforme
definido no Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público 8ª edição -
MCASP, e considerando os arts. 101 e 105 da Lei nº 4.320/1964. Na figura a
seguir está demonstrada a composição do Quadro Principal do Balanço
Patrimonial em 31/12/2021, por subgrupo.
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NOTA 7 – Caixa e Equivalentes de Caixa

As disponibilidades representadas no subgrupo “Caixa e Equivalentes
de Caixa”, compreendem os recursos destinados a honrar os compromissos
financeiros do Órgão, constantes da Conta Única da União em observância
ao princípio da unidade de caixa, previsto no §3º do art. 164 da Constituição
Federal, e são movimentadas exclusivamente por meio do sistema SIAFI.
No TRT21-RN, a conta representa 15,76% do Ativo Total.

Os valores constantes deste subgrupo são oriundos do saldo final do
exercício anterior somados aos repasses e subrepasses do Tesouro
Nacional, cuja origem são as receitas arrecadadas. A conta contábil “Limite
de Saque” apresenta-se no SIAFI segregada por fonte de recursos
financeiros e vinculação de pagamento, conforme demonstrado na Figura
7.1 a seguir.

A fonte 00 - Recursos Primários de Livre Aplicação é constituída de
receitas provenientes da arrecadação de tributos da União, repassadas aos
órgãos de acordo com os recursos alocados na Lei Orçamentária Anual e
suas suplementações ao longo do exercício.
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As origens das fontes próprias 50 - Recursos Próprios Primários de
Livre Aplicação e 81 - Recursos de Convênios foram detalhadas na Nota 1
do Balanço Orçamentário.

NOTA 8 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Este subgrupo representa 4,61% do Ativo Total e é composto pelos
valores a receber até o encerramento do exercício de 2022, decorrentes de
adiantamentos concedidos a pessoal por ocasião de férias e 13° salário, e de
créditos a receber por cessão de área pública, conforme Figura 8.1 a seguir.

NOTA 9 – Estoques

Este subgrupo contempla o saldo do material de consumo a ser
utilizado na manutenção do funcionamento administrativo do Órgão, que
é controlado 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 SCMP (Sistema de Controle de Material e
Patrimônio). Com base no Relatório Mensal de Almoxarifado (RMA)
fornecido pelo Sistema, mensalmente é contabilizada a baixa dos materiais
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consumidos no período e realizada a conciliação mensal com os saldos do
sistema SIAFI .

A composição dos Estoques em 31/12/2021 está demonstrada na
Figura 9.1 a seguir.

A conta contábil de materiais de consumo representa apenas 0,40%
do Ativo Total. Destaca-se nessa conta o material de TIC, que representa
57,30% do Estoque, conforme demonstrado na Figura 9.1.

O valor de estoque reconhecido como despesa no exercício está
demonstrado na Nota  20 da Demonstração das Variações Patrimoniais.

Anualmente, o Setor de Almoxarifado realiza também o inventário
físico dos Estoques, e fornece à Contabilidade a posição final do exercício
para realização de conciliação e eventuais ajustes. Em janeiro/2022 foram
realizados ajustes contábeis líquidos da ordem de R$ 5.886,95.

Com relação a apuração de estimativas para perdas de estoque, não
houve registro com base na justificativa apresentada no item 3 - Resumo
das Políticas Contábeis.
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NOTA 10 – 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,
que é a redução do valor do bem pelo desgaste ou perda de utilidade por
uso, ação da natureza ou obsolescência ao longo de sua vida útil, conforme
o disposto na Macrofunção SIAFI 02.03.30.

A sua composição está demonstrada na Figura 10.1 a seguir.

Por se tratar do subgrupo de maior expressão em relação ao Ativo
Total (76,90%) é relevante comentar sobre os aspectos significativos das
movimentações ocorridas em 2021.

Especificamente com relação aos bens móveis, a Figura 10.2 a seguir
demonstra a sua composição por espécie de bem, a representatividade de
cada espécie em relação ao total, bem como o decréscimo do saldo
ocorrido em 2021 comparado com o de 2020. Os valores informados são
brutos, ou seja, sem a dedução da depreciação acumulada.
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Os fatos que motivaram o decréscimo no saldo dos referidos bens em
2021 podem ser observados no demonstrativo da movimentação do grupo
do Imobilizado, demonstrado na Figura 10.3 a seguir.
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Para melhor compreensão, são mencionados a seguir alguns fatos
que impactaram o imobilizado, em algumas colunas específicas da Figura
10.3:

● “Outras Adições (c)” - composta por incorporações de bens ao
patrimônio que não decorram de aquisição, a exemplo de
incorporação de bens localizados, classificados no último inventário
como “não localizados”, bens recebidos em comodato, bens em
trânsito (doados a outro órgão da Administração Pública). O
montante mais significativo corresponde a R$ 457.001,25, relativo à
Reclassificação de Bens Localizados. O valor de adição na linha da
depreciação acumulada refere-se ao registro contábil das
depreciações mensais;

● “Aumentos (d)” - composta por valores decorrentes de Reavaliação a
Maior;

● “Baixas (e)” - composta pelos valores oriundos de Baixa de Bens e
Reversão da Depreciação Acumulada dos Bens Reavaliados;
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● “Reduções (f)” - composta por valores decorrentes de Reavaliação a
Menor e Perdas. No exercício de 2021 destaca-se o montante da
Reavaliação a Menor, que foi de R$ 255.361,39.

Na conciliação, verificou-se que o valor que mais contribuiu para o
decréscimo do saldo dos bens móveis em 2021 foi a reavaliação realizada
pela Comissão Permanente de Reavaliação, instituída pelo Ato TRT-GP nº
98/2021, considerando as baixas pela reversão da depreciação acumulada,
da ordem de R$ 15.963.662,53.

Os trabalhos iniciaram efetivamente em 24/02/2021 e foram
concluídos em 14/10/2021, com adoção da metodologia descrita a seguir:

● Com base no relatório contendo a descrição de todas as espécies de
bens móveis e seus respectivos saldos, foi analisada a relevância da
reavaliação dos valores de cada grupo, considerando os seguintes
aspectos:
○ A representatividade do montante do saldo do grupo em

relação ao total dos bens móveis;
○ A quantidade de bens inservíveis para o órgão, que deveriam

ser submetidos ao processo de desfazimento;
○ A possibilidade de apuração do valor no mercado.

● Foram escolhidas para reavaliação (23) grupos dentre os (25)
existentes no patrimônio do órgão;

● Os valores foram estimados com base no valor de mercado dos bens,
a partir de pesquisas mercadológicas em sites especializados.

A reavaliação desses bens impactou também o Patrimônio Líquido
(Nota 15) e a Demonstração de Variações Patrimoniais (Nota 20).

Com relação à depreciação mensal dos bens móveis, esta é calculada
pelo sistema que controla os bens móveis do TRT21-RN (SCMP), com base
nos dados constantes da Figura 10.4 a seguir.
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No tocante ao inventário de 2021, o levantamento físico foi iniciado
em 17/11/2021 e concluído em 07/12/2021, restando pendente os demais
procedimentos de encerramento.

Quanto aos bens imóveis, o destaque é para os imóveis registrados
no sistema SPIUnet, cujo controle e cadastramento cabe à Secretaria de
Coordenação e Governança do Patrimônio da União (SPU). Com base na
documentação formal de cartório, a SPU realiza o cadastro no referido
sistema, que atribui ao bem um número de registro RIP.

A SPU também é responsável pelo cálculo da depreciação mensal,
que é realizado no SPIUNet com base na metodologia citada no item 3 -
Resumo das Políticas Contábeis. Devido ao processo de integração do SIAFI
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com o SPIUNet, o registro contábil do montante apurado nesse cálculo é
efetuado automaticamente.

É relevante também evidenciar que os bens imóveis não registrados
no SPIUNet correspondem aos imóveis do município de Caicó-RN, cuja
regularização junto à Secretaria do Patrimônio da União depende da
conclusão do processo de doação do terreno onde foram construídos por
parte do Governo do Estado do RN. A situação está sendo acompanhada
pelo Setor de Registro Patrimonial do TRT21-RN.

Diante desse fato, a depreciação dos referidos imóveis não vem
sendo registrada contabilmente, uma vez que a metodologia estabelecida
pela SPU não foi disponibilizada para os órgãos realizarem o cálculo
manualmente.

O valor da depreciação dos bens móveis e imóveis reconhecido como
despesa no exercício está demonstrado na Nota 20 da Demonstração das
Variações Patrimoniais.

NOTA 11 – Intangível

O Intangível do TRT21-RN compõe-se apenas de “Softwares” com vida
vida útil indefinida e definida, e são utilizados para a produção de serviços
prestados pelo Órgão, com vistas a atingir os objetivos institucionais.
Nenhum dos softwares foi gerado internamente, ou seja, todos foram
adquiridos prontos para uso.

A sua composição está demonstrada na Figura 11.1.
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Os softwares com vida útil indefinida destacam-se no subgrupo com
uma participação de 98,98% do total, apresentando um acréscimo de
0,94% no saldo de 2021, comparado com 2020, motivado por novas
aquisições.

Esses softwares são as licenças perpétuas, cuja propriedade tem
prazo de utilização por tempo indeterminado, conforme cláusula contratual
e com o auxílio do Setor de TIC, e por esse motivo, não sofre amortização
mensal.

Os softwares com vida útil definida são as licenças cuja utilização
tem prazo determinado, definido nos contratos de aquisição, e são
submetidos ao procedimento de amortização mensal, calculado de acordo
com o prazo de utilização. O valor residual foi definido como zero,
considerando o item 12 da Macrofunção 02.03.30, de que não há
compromisso de terceiro para compra desse tipo de ativo ao final de sua
vida útil.
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No geral, houve incremento no saldo do Ativo Intangível em 2021, em
relação a 2020, na ordem de 1,19%, conforme demonstrado na Figura 11.1.

A movimentação do grupo do intangível pode ser observado na
Figura 11.2 a seguir:

As baixas de softwares ocorreram pelos seguintes motivos:
● Com vida útil indefinida: pela completa desatualização da versão

existente, que foi substituída por uma nova, mas de vida útil definida.
● Com vida útil definida: pela total amortização e não utilização do

software no TRT21-RN.

Em 2021, foi dado continuidade ao procedimento de inclusão dos
softwares no Sistema de Controle de Material e Patrimônio - SCMP pelo
Setor de Registro Patrimonial (SEREP) do TRT21-RN, mas ainda não foi
concluído.

O valor da amortização dos intangíveis reconhecido como despesa
no exercício está demonstrado na Nota 20 da Demonstração das Variações
Patrimoniais.

NOTA 12 – Passivo Circulante

Este grupo compreende as obrigações exigíveis em até 12 meses da
data de encerramento das demonstrações contábeis, no caso até
31/12/2022, e representa 1,73% do Passivo Total (Passivo e Patrimônio
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Líquido). A composição do Passivo Circulante está demonstrada na Figura
12.1 a seguir.

A diminuição verificada no total do passivo circulante deveu-se
principalmente à necessidade de baixas e reclassificações das provisões de
curto prazo, relativas ao reajuste de proventos de juízes classistas
aposentados e pensionistas, decorrente da ADI 5179/DF. A referida decisão
reconheceu passivos administrativos dos valores devidos a partir de
17/09/2020, os quais foram pagos em 2021. Os valores devidos anteriores a
tal data foram registrados em passivos contingentes, consoante orientação
da Mensagem SEOFI/CSJT nº 029/2021.

A Figura 12.2 a seguir demonstra a movimentação da conta de
Provisões a Curto Prazo em 2021:
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NOTA 13 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais
a Pagar a Curto Prazo

O montante dos passivos deste subgrupo representa 85,13% do
Passivo Circulante, e seu detalhamento está demonstrado a seguir na
Figura 13.1.

Apesar da diminuição do total do passivo circulante, comentada na
Nota anterior, este subgrupo teve um aumento do total em relação a 2020
no percentual de 199,03%. Conforme pode ser visto no infográfico acima, a
conta que contribuiu para esse aumento foi a 21.111.01.03 - Férias a Pagar,
em virtude da conciliação realizada no final do exercício, com base no
Relatório de Férias a Usufruir, disponibilizado pelo Sistema de Gestão de
Pessoas.

NOTA 14 – Passivo não Circulante

Este grupo compreende os passivos exigíveis após 12 (doze) meses da
data de encerramento das demonstrações contábeis, no caso a partir de
01/01/2023 e representa 0,83% do total do Passivo e Patrimônio Líquido.

Em 2021, esse grupo é composto apenas do subgrupo “Provisões a
Longo Prazo”, referente a valores de períodos de férias convertidos em
pecúnia de magistrados. Esses valores estão em conta de provisão devido a
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incerteza da saída dos recursos, ocasionada por decisão em Acórdão
proferido pelo CSJT no processo CSJT-PCA-7908-35-2013.5.90.0000.

Houve uma diminuição de 9,64% no saldo comparado a 2020 em
decorrência de desconversão de alguns períodos de férias que foram
usufruídos, bem como de outros períodos, cujos valores foram recebidos
judicialmente.

A Figura 14.1 a seguir demonstra a movimentação da conta de
Provisões a Longo Prazo em 2021:

NOTA 15 – Composição do Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido do TRT21-RN de 2021 é composto pelos
subgrupos “Demais Reservas” e “Resultados Acumulados”, conforme Figura
15.1 a seguir:
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Relativamente ao subgrupo Demais Reservas, destaca-se a conta
contábil 23.611.03.00 - Reserva de Reavaliação, contabilizada em
decorrência da reavaliação de bens móveis realizada em 2021 pelo
TRT21-RN, conforme comentado na Nota 10 do Balanço Patrimonial.

Com relação ao subgrupo Resultados Acumulados, importa destacar
a conta de Ajustes de Exercícios Anteriores. Compreende os lançamentos
contábeis decorrentes de efeitos da mudança de critério ou da retificação
de erro imputável a exercícios anteriores e que não possam ser atribuídos a
fatos subsequentes.

No exercício de 2021, os lançamentos mais significativos na referida
conta foram:

- ajuste dos saldos das contas de adiantamento de férias e férias
a pagar com base no Relatório de Férias a Usufruir, em
cumprimento ao procedimento de conciliação previsto na
Macrofunção-02.11.42, item 7.1.3, conforme mencionado na Nota
13 do Balanço Patrimonial;

- reversões/reclassificações do saldo da Provisão referente a
reajuste de proventos de Juízes Classistas aposentados e
pensionistas, em virtude do registro em Passivos Contingentes
do período anterior a 17/09/2020, conforme mencionado na
Nota 12 do Balanço Patrimonial; e

- registros de passivos de despesas de exercícios encerrados para
as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio,
com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham
processado na época própria.

O resultado do exercício, no valor superavitário de R$ 5.231.681,50, foi
comentado no texto de introdução da Demonstração das Variações
Patrimoniais.

NOTA 16 – Atos Potenciais

Os Atos Potenciais estão presentes no Quadro de Compensações do
Balanço Patrimonial. Compreendem os atos a executar, que possam vir a
afetar o patrimônio, direta ou indiretamente, de forma positiva (atos
potenciais ativos) ou negativa (atos potenciais passivos) e encontram-se
demonstrados de forma mais detalhada na Figura 16.1 a seguir.
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Os Atos Potenciais Ativos compõem-se das garantias contratuais e
dos valores a receber dos contratos de cessão onerosa de espaço físico.

Os Atos Potenciais Passivos compõem-se basicamente de
contratações de prestação de serviços, fornecimento de bens e locação de
bens de terceiros a pagar, registrados contabilmente até a vigência
contratual.

Os Contratos de prestação de serviços são a maioria das obrigações
assumidas pelo TRT21-RN, representando 89,70% do total das obrigações
contratuais em execução.

NOTA 17 - Ativos Contingentes

Apesar de não aparecerem no demonstrativo do Balanço
Patrimonial, integram o PCASP no grupo “Outros Controles” e estão
registrados nas contas contábeis 89.991.49.01 - Ativos Contingentes
Previstos, 89.991.49.02 - Ativos Contingentes Confirmados e 89.991.49.03 -
Ativos Contingentes Não Confirmados.
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Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
(MCASP), os ativos contingentes usualmente decorrem de eventos não
planejados ou não esperados que não estejam totalmente sob o controle
da entidade e que acarretam a possibilidade de um ingresso de recursos
sob a forma de benefícios econômicos ou potencial de serviços. Assim, há
incerteza quanto ao ingresso de recursos.

No TRT21-RN existem Ativos Contingentes reconhecidos em virtude
de antecipação de honorários periciais em reclamações trabalhistas pagos
na vigência da Resolução CSJT nº 66/2010, revogada pela Resolução CSJT
n.º 247/2019.

De acordo com a decisão transitada em julgado de cada reclamação
trabalhista, essas antecipações podem ser devolvidas à União, as quais
deixam de ser ativos contingentes previstos e passam a ser ativos
contingentes confirmados. Nos casos em que a decisão reconhece como
despesa da União, são registradas como ativos contingentes não
confirmados.

Os valores dos Ativos Contingentes Previstos, Confirmados e Não
Confirmados  estão demonstrados na Figura 17.1, a seguir:

NOTA 18 - Passivos Contingentes

Assim como os Ativos Contingentes, apesar de não aparecerem no
demonstrativo do Balanço Patrimonial, integram o PCASP no grupo de
“Execução dos Riscos Fiscais” e estão registrados nas contas contábeis
84.110.00.00 - Passivos Contingentes Previstos e 84.130.00.00 - Passivos
Contingentes Não Confirmados.
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Segundo o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
(MCASP), os passivos contingentes compreendem as obrigações
resultantes de eventos passados, cuja existência será confirmada apenas
pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos que não
estão totalmente sob o controle da entidade.

Contemplam também obrigações presentes, resultantes de eventos
passados, mas que não são reconhecidas porque é improvável a saída de
recursos que incorporam benefícios econômicos ou potencial de serviços
seja exigida para a extinção da obrigação; ou não seja possível fazer uma
estimativa confiável do valor da obrigação.

A composição dos Passivos Contingentes Previstos está demonstrada
na Figura 18.1, a seguir:

As contas de valor mais significativo demonstradas na Figura 18.1
expressam as seguintes espécies de Passivos Contingentes, registrados
contabilmente conforme orientações da Nota Técnica SEOFI/CSJT 001/2019:

a) principal, correção monetária e juros do passivo de
servidores ativos e inativos de URV e respectivo encargo
patronal;
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b) recálculo da PAE 98/99 e do escalonamento da PAE 95/97
e respectivas contribuições patronais de magistrados e
de juízes classistas; e

c) diferença de proventos de juízes classistas em virtude da
decisão ADI 5179/DF e repercussão no 13º salário.

Quanto ao item “a”, conforme destacado na Nota 19 das Notas
Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2019, as obrigações relativas à
URV foram registradas na conta contábil de “Passivos Contingentes
Previstos”, em razão da ausência de uma base estimativa confiável do valor
da obrigação.

O item “b” trata da diferença de correção monetária e juros de mora
do recálculo da PAE 1998/1999 e do escalonamento da PAE 1995/1997,
devido a alteração do índice utilizado na correção. Esses valores foram
apurados pelo Setor de Preparação da Folha de Pagamento da
Coordenadoria de Gestão de Pessoas (SEPAP/CGP) e dependem de
decisões dos órgãos superiores para pagamento.

O item “c” foi mencionado na Nota 12 do Balanço Patrimonial. Esses
valores foram apurados pelo SEPAP/CGP, com base nas diretrizes
constantes dos Ofícios Circulares CSJT.GP.SG 74/2021 e CSJT.SG 56/2021.
Existe orientação de que o pagamento desses valores sejam
instrumentalizados por meio de precatório, consoante Ofício Circular
CSJT/SEOFI nº 27/2021.
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4.5. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

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.

NOTA 19 – Variação Patrimonial Aumentativa – VPA

As receitas são representadas pelas VPAs, cuja composição está
demonstrada na Figura 19.1 a seguir, com a representação por grupo de
contas, seguida da análise vertical.
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Conforme demonstrado na Figura 19.1, o grupo de Receitas mais
significativo são as “Transferências e Delegações Recebidas”, em razão da
natureza do Órgão citada no texto de introdução do Balanço Orçamentário.

Essas transferências são provenientes de transferências
intragovernamentais sob a forma de repasse e sub-repasse, comentadas
na Nota 4 do Balanço Financeiro.

Destacam-se, ainda, o grupo de Receitas “Impostos, Taxas e
Contribuições de Melhoria” não pelo montante, mas pela origem. São
receitas geradas pelo Órgão por meio de recolhimento de custas
processuais pelos jurisdicionados, cuja arrecadação é controlada pela
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), conforme citado na referida Nota 4
do Balanço Financeiro.
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NOTA 20 – Variação Patrimonial Diminutiva – VPD

As despesas são representadas pelas VPDs, cuja composição está
demonstrada por grupo de contas na Figura 20.1 a seguir, com a
representação de cada grupo no total por meio da análise vertical.

Os grupos “Pessoal e Encargos” e “Benefícios Previdenciários e
Assistenciais” representam juntos 92,22% das despesas executadas em
2021. Essa concentração está diretamente relacionada à natureza jurídica
do TRT21-RN, de prestadora de serviço público, que demanda considerada
mão de obra intelectual, além dos recursos tecnológicos disponíveis,
conforme destacado na Nota 2 do Balanço Orçamentário e Nota 6 da
Demonstração de Fluxo de Caixa.
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Embora o grupo “Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo”
represente apenas 5% do total, tem relevância pois compreende as
despesas com funcionamento e manutenção do TRT21-RN, como material
de consumo, serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas ao Órgão,
bem como despesas de depreciação e amortização registradas
contabilmente no exercício, conforme discriminado na Figura 20.2 a seguir.

No grupo “Transferências e Delegações Concedidas”, constam as
baixas de bens móveis doados a órgãos públicos da esfera federal, que
repercutiram na conta 35.912.01.00 - Doações/transferências concedidas.

No grupo “Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de
Passivos”, constam principalmente as seguintes despesas:

a) reavaliação a menor de bens móveis, conforme mencionado
na Nota 10 do Balanço Patrimonial;

b) baixas de bens inservíveis;
c) baixa referente a devolução de adiantamento de férias

recebido no exercício anterior e devolvido à União; e
d) recursos descentralizados de Precatórios e RPVs pagos pelo

TRT21-RN.
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