MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
O processo de prestação de contas deixou de ser uma mera atividade que busca cumprir um requisito ou determinação
normativa. Nesse sentido, aproveitamos a
oportunidade da elaboração do Relatório de
Gestão 2018, como processo de prestação de
contas, para relatar o compromisso e o esforço do TRT21-RN na entrega de valor público
para a sociedade.
Com a implementação e evolução dos
mecanismos de governança pública, capitaneado pelo Tribunal de Contas da União, foi
apresentado um novo modelo de relatório,
baseado no Relato Integrado. Esta prática
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IIRC na sigla em inglês, e vem sendo utilizada pelas grandes empresas e órgãos públicos em todo o mundo para apresentar aos seus clientes os quais, no caso do TRT21-RN, são toda a sociedade - o entendimento atualizado do seu “negócio”,
seus resultados e suas perspectivas de atuação futura.
Para conseguir elaborar esse novo documento, foi criado um projeto institucional que mobilizou todas as áreas do Tribunal, fazendo com que as informações fossem coletadas, alinhadas,
sistematizadas e integradas.
O presente Relato Integrado buscou apresentar os resultados obtidos pelo TRT21-RN durante a gestão de 2018, utilizando uma linguagem clara e objetiva, acessível a toda a sociedade. Neste
documento foram inseridos infográficos, tabelas e gráficos que permitem uma visualização direta
das entregas e seus principais referenciais que possibilitam aferir o alcance dos resultados. Vários
atalhos (hiperlinks) foram inseridos na versão digital deste documento, permitindo que o leitor navegue pelos diversos canais de comunicação do TRT21-RN, acessando outros documentos e informações complementares.
De acordo com o IIRC, esse modelo deve ser direcionado para a concisão, relevância estratégica e orientação futura. Com base nessas três diretrizes, a construção do Relato Integrado proporcionou um aperfeiçoamento da comunicação e da visão sistêmica das unidades do Tribunal,
promovendo o autoconhecimento organizacional por meio de uma visão de integração.

A partir da definição da nossa identidade institucional, composta pela missão institucional
(o que devemos ser), pela visão de futuro (o que queremos ser) e pelos valores (o que precisamos ter),
foi definida a Estratégia do TRT21-RN, para direcionar nossas ações no período de 2015-2020.
Mesmo diante dos desafios enfrentados pela conjuntura econômica, social e política dos
últimos anos, o TRT21-RN vem apresentando melhoria dos seus principais indicadores estratégicos,
notadamente aqueles relacionados à Prestação Jurisdicional, atividade finalística do Tribunal. Em
2018, o Tempo Médio de Duração do Processo na Fase de Conhecimento (TMDP1c) do TRT21-RN
foi de 135 dias, o segundo menor do país, atingimos 122% da meta definida pelo CNJ em relação
ao número de processos julgados na fase de conhecimento, e atingimos 134% da meta do CNJ em
relação à baixa de processos na fase de execução, iniciados em 2018.
Essa situação é fruto de esforços dos magistrados e servidores que, empenhados no cumprimento das suas atribuições e balizados pelos direcionamentos da Alta Administração, gerenciam suas
atividades com compromisso e responsabilidade. Merecem destaque os avanços alcançados nas áreas de segurança institucional e melhoria da infraestrutura física nos imóveis e instalações do TRT21-RN.
Como parte de um processo dinâmico de governança e de gestão estratégica, foram reavaliados os cenários nos quais o TRT21-RN está inserido, tanto numa perspectiva interna quando num
referencial externo. Essa construção ampliou os canais de comunicação, aprimorou a visão integrada e sistêmica dos processos organizacionais e gerou uma sinergia entre as unidades.
Outra característica inovadora apresentada no atual modelo de relatório foi a construção ou
atualização de cenários por todas as áreas do Tribunal, o que permitiu a prospecção de ações para
o enfrentamento de novos desafios. Neste ponto deve-se destacar mais uma vez o resultado positivo
do presente projeto, que resultou em um grande acervo de iniciativas que serão tratadas e priorizadas, numa perspectiva de desdobramento da Estratégia.
Relatar a Gestão de 2018 e apresentar ações que serão implementadas a partir do exercício
de 2019 traz à tona a percepção de um trabalho de continuidade que permeia duas Administrações, mas que mostra um somatório de esforços no sentido de garantir a execução da Estratégia do
TRT21-RN, com profissionalismo, transparência e sustentabilidade, buscando o atingimento da sua
Visão de Futuro e o cumprimento da sua Missão Institucional.
Boa leitura.
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1

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO
1.1 Identificação do TRT21-RN e declaração da sua missão e visão
			
Quem somos e onde estamos

O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, órgão integrante do Poder Judiciário
Federal, foi criado no ano de 1991, por meio da Lei nº 8.215/91.
Com sede oficial na cidade de Natal, a jurisdição do TRT21-RN abrange todo o estado do Rio
Grande do Norte.
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(Incluído o Posto Avançado de Pau dos Ferros)
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O que fazemos
As competências da Justiça do Trabalho estão descritas na Constituição Federal de 1988,
conforme imagem a seguir:

PROCESSAR E JULGAR
Os litígios decorrentes de relação de trabalho

Ações sobre representação sindical

Ações que envolvam exercício
do direito de greve

JUSTIÇA DO
TRABALHO
(art. 114, CF)

Indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho
Processos relativos às penalidades
administrativas impostas a empregadores
por auditores fiscais do trabalho
Mandados de segurança, habeas corpus e habeas
data quando o ato questionado envolver matéria
sujeita à sua jurisdição

Nossa Identidade Organizacional
A identidade organizacional (missão, visão e valores organizacionais) definida no Plano
Estratégico Institucional 2015-2020 está detalhada abaixo:

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL
VISÃO:

MISSÃO:
Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho,
com celeridade, eﬁciência e efetividade, contribuindo
para a paz social e o fortalecimento da cidadania

Ser reconhecido como um Tribunal que prima pela
efetividade na prestação jurisdicional e na gestão
dos meios utilizados, com a valorização das pessoas

VALORES:

8

Acessibilidade

Impessoalidade

Responsabilidade socioambiental

Celeridade

Inovação

Solidariedade

Efetividade

Justiça

Transparência

Ética

Qualidade

Valorização das pessoas
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1.2 Estrutura Organizacional
A estrutura administrativa do TRT21-RN foi disciplinada pela Resolução Administrativa nº. 17, de
23/04/2015, que aprovou o Regulamento Geral de Secretaria. Desde então, novas mudanças foram introduzidas por meio de normas internas, de forma a adequar essa estrutura às necessidades que se
apresentaram posteriormente, a exemplo das advindas com as Resoluções CNJ nº. 219/2016 e CSJT nº.
174/2016. A estrutura organizacional do Tribunal para o exercício de 2018 está representada pelo seguinte organograma:

ORGANOGRAMA ADMINISTRATIVO
TRIBUNAL
PLENO
(1)

TURMAS DE
JULGAMENTO
(2)

CORT 1
(2.1)

VICE-PRESIDÊNCIA
(3)

OUVIDORIA
(4)

EJUD
(5)

PRESIDÊNCIA
(6)

GABINETES DOS
DESEMBARGADORES
(8)

CORREGEDORIA
(7)

VARAS DO
TRABALHO
(9)

SCR
(7.1)

CORT 2
(2.2)

FÓRUM
DE NATAL
(6.1)

GP
(6.9.1)

SGP
(6.9)

AJAD
(6.9.3)
AJUR
(6.9.2)

FÓRUM DE
MOSSORÓ
(6.2)

DG
(6.10)

SETIC
(6.9.4)
CPREC
(6.9.5)

CRPJe
(6.9.6)

CSEIT
(6.9.9)

CAD
(6.10.2)

CLP
(6.10.3)

CEA
(6.10.4)

CGP
(6.10.5)

COF
(6.10.6)

CEF
(6.10.7)

STP
(6.3)
CINT
(6.4)

CCI
(6.6)

CGEST
(6.7)

NUGEP
(6.9.7)

NUPEMEC
(6.8)

SECEI
(6.9.8)

CMCNJ
(6.5)
CEJUSC
NATAL
(6.8.1)

DCS
(6.9.10)

CEJUSC
MOSSORÓ
(6.8.2)

LEGENDAS
NOMES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS
1 – Tribunal Pleno
2 – Turmas de Julgamento
2.1 – Coordenadoria da Primeira Turma
2.2 – Coordenadoria da Segunda Turma
3 – Vice-Presidência
4 – Ouvidoria
5 – Escola Judicial
6 – Presidência
6.1 – Fórum de Natal
6.2 – Fórum de Mossoró
6.3 – Secretaria do Tribunal Pleno
6.4 – Coordenadoria de Inteligência
6.5 – Centro de Monitoramento, Gerenciamento e Execução de Metas do CNJ
6.6 – Coordenadoria de Controle Interno
6.7 – Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica
6.8 – Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conﬂitos
6.8.1 – Centro Judiciário de Solução de Conﬂitos (Cejusc) de Natal
6.8.2 – Centro Judiciário de Solução de Conﬂitos (Cejusc) de Mossoró
6.9 – Secretaria Geral da Presidência
6.9.1 – Gabinete da Presidência
6.9.2 – Assessoria Jurídica
6.9.3 – Assessoria Jurídico-Administrativa
6.9.4 – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
6.9.5 – Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios;
6.9.6 – Coordenadoria de Desenvolvimento de Rotinas
em Processo Judicial Eletrônico – PJE;
6.9.7 – Núcleo de Gerenciamento de Precedentes;
6.9.8 – Setor de Cerimonial e Eventos Institucionais
6.9.9 – Coordenadoria de Segurança Institucional e Transporte
6.9.10 – Divisão de Comunicação Social
6.10 – Diretoria Geral
6.10.2 – Coordenadoria Administrativa
6.10.3 – Coordenadoria de Logística e Patrimônio
6.10.4 – Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura
6.10.5 – Coordenadoria de Gestão de Pessoas
6.10.6 – Coordenadoria de Orçamento e Finanças
6.10.7 – Coordenadoria de Execução Financeira
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NÍVEIS DA
ORGANIZAÇÃO

NÍVEIS DOS CARGOS E FUNÇÕES
CJ4 – Secretaria Geral da Presidência

COMPLEXO

e Diretoria Geral
CJ3 – Secretarias/Assessorias
CJ2 – Coordenadorias/Assessorias
CJ1 – Divisão/Centro
FC5 – Seções

COMPLEXO

FC4 – Setores

ESTRATÉGICO

TÁTICO

OPERACIONAL
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1.3 Ambiente externo em 2018

Ambiente Externo
Oportunidades - Quais as oportunidades
externas que podem ser aproveitadas
pelo TRT21-RN ou que se não aproveitadas
poderão gerar dificuldades?

Ameaças - Quais as ameaças externas
que podem afetar o TRT21-RN? Que riscos
externos estão incomodando o TRT21-RN?

Ambiente Político
• Considerando que a instituição goza de
elevado conceito junto à sociedade, deve-se
intensiﬁcar a participação em debates, seminários e outros eventos com o objetivo de
demonstrar o valor da Justiça do Trabalho;
• Divulgação de notícias na mídia que tornem
evidente a importância da atuação da Justiça
do Trabalho para a sociedade.

• A falta de reconhecimento da relevância
da Justiça do Trabalho como agente promotor do bem estar social, ameaçando a continuidade da sua atuação.

Ambiente Econômico
• Aperfeiçoamento da gestão orçamentária,
englobando melhor alocação de recursos
ﬁnanceiros e priorização de ações e projetos
com relevância estratégica;
• Revisão e renegociação de contratos administrativos.

• Crise ﬁscal;
• Cortes orçamentários na Justiça do Trabalho.

Ambiente Legal
• Redirecionamento de esforços para redução
do estoque processual e incremento nos
valores pagos aos reclamantes e na arrecadação de tributos federais, emolumentos e custas
processuais;
• Necessidade de registrar, padronizar e institucionalizar procedimentos, tanto na área ﬁm
como na área meio, com reﬂexos positivos na
retenção do conhecimento, de importância
crucial com o crescimento da quantidade de
aposentadorias.

• Mudanças na legislação trabalhista
(Lei 13.467/2017);
• Possibilidade de reforma da Previdência Social,
alterando as regras para a aposentadoria.

Ambiente Tecnológico
• Mapeamento e modelagem dos processos

de trabalho para atendimento aos requisitos
dos sistemas nacionais, como o SIGEP e o e-Social, por exemplo.
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• Adoção, por razões de alinhamento com
eterminações das instâncias superiores, de
sistemas nacionais para gestão de recursos humanos (SIGEP), orçamentários
(SIGEO e ﬁscais (e-Social e EFD-Reinf)
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1.4 Modelo de processos (Cadeia de Valor)
A cadeia de valor é a representação visual e estruturada do conjunto de processos organizacionais (rotinas de trabalho) desempenhados pelo TRT21-RN, com o objetivo de cumprir a sua missão
institucional. De forma sucinta, ela retrata “o que” o Tribunal faz para entregar valor à sociedade (clientes).
Assim como o organograma representa graficamente o arranjo das unidades funcionais, a cadeia de
valor representa o arranjo dos processos organizacionais do TRT21-RN.

Cadeia de Valor
Governança e Estratégia
Organizacional

SOCIEDADE
Jurisdicionados

DEMANDAS
Judiciais
Administrativas

Prestação
Jurisdicional

RESULTADOS

Advogados

Demanda Judicial
Solucionada

Ministério Público
do Trabalho

Jurisprudência
Uniformizada

Advocacia Geral
da União

Recolhimentos
Previdenciários
e Fiscais

Procuradorias de
Órgãos Públicos
Outros Órgãos
do Judiciário

Prestação de
contas e informações

Órgãos de Controle
Previdência Social

Gestão de
Tecnologia
da Informação
e Comunicação

Gestão de
Pessoas

■

Gestão de
Orçamento,
Contabilidade
e Finanças

■

Gestão de
Comunicação
Institucional

Legenda Componentes:

FINALÍSTICOS
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Receita Federal

Gestão de
Infraestrutura,
Serviços
e Logística

DIRECIONADORES

■

APOIO
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A razão de existir de qualquer organização, seja de natureza pública ou privada, baseia-se na sua
capacidade de ofertar produtos e/ou prestar serviços que atendam às demandas e que satisfaçam as
expectativas dos seus clientes. A concepção da cadeia de valor do TRT21-RN, não por acaso, partiu da
seguinte lógica:
1. Quais as principais demandas do TRT21-RN?
2. Quais ganhos (valores) nossos clientes/sociedade precisam/esperam receber?
Qual a percepção de valor deles em relação ao Tribunal?
3. Através de quais produtos/serviços (saídas/resultados) esses ganhos são entregues
aos nossos clientes?
4. Por meio de quais processos organizacionais (rotinas de trabalho)
os insumos e recursos são transformados em produtos/serviços com valor agregado (saídas)?
5. Como o TRT21-RN é demandado por seus produtos/serviços? Quais entradas/demandas
disparam os processos organizacionais que irão gerar valor?
Os diversos processos organizacionais do TRT21-RN estão agrupados, conforme os seus objetivos
principais, em sete “componentes da cadeia de valor”. Eles também estão classificados, de acordo com
sua natureza, em:
1. Finalísticos: relacionados à missão institucional, justificam a existência do Tribunal na medida em que entregam valor diretamente para os nossos clientes. Componente: “Prestação
Jurisdicional”;
2. Direcionadores: voltados à governança e gestão institucional, direcionam os demais processos
de forma que atuem coordenadamente para a execução da estratégia institucional. Componente: “Governança e Gestão Institucional”
3. Apoio: proveem recursos e garantem as condições necessárias à execução dos processos
finalísticos. Componentes: “Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação”, “Gestão de
Pessoas”, “Gestão do Orçamento, Contabilidade e Finanças”, “Gestão da Comunicação Institucional” e “Gestão da Infraestrutura, Serviços e Logística”
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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA
2.1 Principais objetivos estratégicos

2

O Planejamento Estratégico Institucional (PEI) do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª
Região, para o período de 2015 a 2020, foi aprovado pelo Tribunal Pleno por meio da Resolução
Administrativa nº. 25/2015.
Para a elaboração do PEI 2015-2020 houve uma revisão do perfil institucional da Unidade, contemplando a missão, visão de futuro e valores, e a análise dos ambientes interno e externo
(Matriz SWOT), constituindo-se referenciais estratégicos para o estabelecimento dos seus objetivos
organizacionais.
A estratégia do TRT21-RN está representada pelo seu Mapa Estratégico, sendo estruturado
em três perspectivas: Sociedade, Processos Internos e Recursos, sete temas e dez objetivos estratégicos que retratam os principais desafios a serem enfrentados para o alcance de sua visão de futuro
e o cumprimento de sua missão institucional.
Os objetivos estratégicos estabelecidos no planejamento foram definidos com base nos cenários traçados e alinhados à Estratégia Judiciário 2020 (CNJ) e ao Plano Estratégico da Justiça
do Trabalho 2015-2020 (CSJT), sendo desdobrados em indicadores e metas, a serem alcançadas
mediante projetos e processos organizacionais, seguindo os princípios da metodologia Balanced
Scorecard (BSC).

Matriz SWOT
AMBIENTE INTERNO
Fraquezas

Forças
Infraestrutura física e tecnológica;
Qualiﬁcação de magistrados e
servidores;
Alta administração com disposição
para o diálogo e comprometida
com o planejamento estratégico e
sua efetiva execução;
Celeridade na fase de conhecimento.

Falta de motivação e comprometimento de alguns magistrados
e servidores;
Ocupação de cargos comissionados por pessoas não qualiﬁcadas;
Estrutura reduzida de cargos efetivos, em comissão e de funções
comissionadas, sendo agravado o problema pela má distribuição
de recursos humanos, principalmente nas Varas do interior;
Fragilidade no sistema de segurança para magistrados e servidores;
Deﬁciência na comunicação da estratégia;
Carência de ações de formação continuada para gestores e servidores.
AMBIENTE EXTERNO

Oportunidades

Convênios e parcerias com outras
instituições, associações e sindicatos;
Gestão democrática e participativa,
com ênfase na solidariedade das
relações interpessoais e respeitabilidade da instituição junto à comunidade jurídica e partes processuais.

Ameaças
Crise política e econômica - consequências: cortes orçamentários
e diﬁculdade na busca de patrimônio para satisfação da execução;
Burocracia e lentidão no Poder Judiciário;
Limitação orçamentária;
Valorização insuﬁciente dos servidores;
Morosidade na aprovação de projetos de lei que visam à ampliação
do quadro de servidores;
Parametrização dos sistemas eletrônicos nacionais pelo CNJ e CSJT
de forma inadequada às necessidades locais e dos usuários.

Fonte: Plano Estratégico 2015-2020 do TRT21

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 | TRT 21

13

Os direcionadores para elaboração da estratégia do TRT21-RN, bem como o desdobramento
(projetos e planos) da nossa estratégia organizacional estão descritos a seguir:

Na construção do Plano Estratégico e posteriormente nas Reuniões de Análise da Estratégia, foi
estabelecido um portfólio de projetos estratégicos, que ao longo do ciclo do planejamento vêm sendo
executados.

Projetos Estratégicos

PLS

Criação de Unidade
de Inteligência para
atuar na execução

objetivo:

2
Plano de
Segurança
Institucional

PETIC

1

Apoema

Plano de
Comunicação

Objetivos

objetivo:

10

SIGEP e
e-Social
objetivo:

Monitoramento
e Avaliação do
Desempenho
Operacional
objetivos:
1

Gestão de
Riscos
objetivo:

Status dos
Projetos

3

3

10

Gestão por
Processo
objetivo:

1

Promover a efetividade no
cumprimento das decisões

2

Promover, ampliar e fortalecer
a responsabilidade socioambiental

3

Aperfeiçoar a comunicação com
o público interno e externo

4

Priorizar a movimentação processual
célere e transparente

5

Racionalizar rotinas, visando o ganho
de produtividade

6

Implementar a gestão de pessoas
por competências no TRT21

7

Promover a melhoria da Qualidade
e vida e a valorização das pessoas

8

Aprimorar a infraestrutura
e a governança de TIC

9

Garantir a segurança institucional
com infraestrutura adequada

10

Garantir os recursos orçamentários
e priorizar sua execução na estratégia

objetivo:

9

8

vo:
1

10
Manual de
Atribuições

objetivo:

Objetivo:

objetivo:

Objetivos Estratégicos
Relacionados:

Plano
Orçamentário
objetivo:

4

5

6

parado
em
andamento

7

9

concluído

Gestão por
Competência
objetivos:
6

7

5

5

Desdobramento
da Estratégia
objetivo:

1

a 10

2.2 Planos para implementar as prioridades estratégicas  
A partir da definição da Estratégia do TRT21-RN, foram realizadas ações de desdobramento,
necessárias ao enfrentamento dos desafios, cuja implementação segue desde o início de vigência
do Plano, em 2015, tendo sido concluído o seu quarto ciclo, relativo ao exercício 2018.
14
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PLANOS TÁTICOS DO TRT21-RN
Governança e Estratégia Organizacional
Plano Anual de Auditoria

PLANO ESTRATÉGICO 2015-2020

Plano de
de
Plano
Segurança
Obras
Institucional

Projeto Político
Pedagógico

Plano de
Logística
Sustentável

Plano de TIC
Plano de
Logística
Sustentável
Gestão de Tecnologia da
Informação e
Comunicação

Gestão de Pessoas

Gestão do Orçamento,
Contabilidade e Finanças

Plano de
Comunicação

Plano de Obras

Gestão da Comunicação
Institucional

Plano de
Logística
Sustentável
Gestão da Infraestrutura,
Serviços e Logística

Programa de
Monitoramento
e Avaliação do
Desempenho
Operacional (1º Grau)

Projeto
Desdobramento
e Alinhamento
da Estratégia

Mapeamento
e Modelagem
de Processos

Implantação
do e-Social

Plano de Gestão
Orçamentária

Elaboração da
Política de Gestão
de Riscos

Implantação
do Sistema
Integrado de
Gestão de
Pessoas - SIGEP

RECURSOS

PROCESSOS
INTERNOS

SOCIEDADE

PROJETOS ESTRATÉGICOS

Gestão de
Pessoas por
Competências

2.3 Descrição das estruturas de governança
O Regulamento Geral de Secretaria determina que “O Tribunal Pleno é o órgão máximo deliberativo, com atribuições jurisdicional e administrativa definidas em Regimento Interno, no âmbito da
21ª Região”. Este mesmo dispositivo regulamentar atribui que “A Presidência do Tribunal é integrada
pela Secretaria Geral da Presidência e pela Diretoria Geral, órgãos de mais alto nível na assessoria direta
ao Presidente”, caracterizando a Alta Administração do TRT21-RN. A partir desses direcionadores e da
relação com as partes interessadas na missão institucional do TRT21-RN, foi estabelecida a estrutura de
governança, conforme esquema a seguir:
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SOCIEDADE
GOVERNANÇA

A

ANÇ

ERN

GOV

INSTÂNCIAS EXTERNAS DE
GOVERNANÇA

Empregados - Empregadores Organizações profissionais e
sindicais - Advogados Cidadãos

ORGANIZAÇÕES
SUPERIORES
CNJ - CSJT - TST

CNJ - CSJT - TCU
CONGRESSO NACIONAL

TRIBUNAL PLENO
INSTÂNCIAS EXTERNAS DE
APOIO À GOVERNANÇA

ALTA ADMINISTRAÇÃO

OAB - AMATRA21 SINTRAJURN - ASTRA21
MTP - AGU

Presidente
Diretor-Geral
Secretário-Geral da Presidência

INSTÂNCIAS INTERNAS DE GOVERNANÇA
GESTÃO TÁTICA

GEST

ÃO

(Diretores de secretaria,
coordenação e divisão)

INSTÂNCIAS INTERNAS DE
APOIO À GOVERNANÇA

GESTÃO OPERACIONAL

Ouvidoria - SCR - SETIC CGP - CGEST - CCI Magistrados - Comitês e
comissões

(Chefes de seção e setores))

GESTÃO

ADMINISTRAÇÃO

2.3.1 Informações sobre dirigentes e colegiados
O Regulamento Geral do TRT21-RN estabelece no seu Art. 3º que o “Tribunal Pleno é o órgão
máximo deliberativo”, constituindo-se na mais alta instância da Governança Institucional. Este Colegiado é composto em sua plenitude pelos 10 (dez) Desembargadores em exercício.
A Alta Administração é composta pelo Desembargador Presidente, eleito entre os desembargadores que compõem o Tribunal Pleno para um período de gestão de 2 (dois) anos; pelo Diretor Geral e pelo
Secretário Geral da Presidência, ambos titulares de cargos em comissão nomeados pelo Presidente.
2.3.2 Atuação da unidade de auditoria interna
A Coordenadoria de Controle Interno (CCI) está diretamente subordinada à Presidência do
TRT21-RN. Atua, precipuamente, com base no planejamento de suas ações de auditoria e fiscalização,
que são elaborados por meio de critérios objetivos de priorização, notadamente relacionados à materialidade dos recursos envolvidos, à relevância do processo de trabalho e à sua criticidade e risco.
Importante destacar que a Unidade de Auditoria Interna do TRT21-RN abstém-se de participar dos fluxos processuais administrativos e qualquer atividade de gestão administrativa, cumprindo as orientações do item II, subitem “c”, do Parecer n. 02/2013 - SCI/Presi/CNJ, aprovado pelo
Conselho Nacional de Justiça.
Os resultados das atividades de controle são reportados diretamente à Presidência do Tribunal por meio de relatórios e notas técnicas e, uma vez acatadas as recomendações, a unidade de
auditoria interna realiza o correspondente monitoramento das ações da gestão, alertando periodicamente à Presidência do Tribunal os riscos inerentes pelo não cumprimento.
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Por conta dos diversos trabalhos de consultoria, de auditoria e de fiscalização, conduzidos
pela Coordenadoria de Controle Interno, foram oferecidas ao TRT21-RN 29 (vinte e nove) recomendações/orientações técnicas no exercício de 2018. No ano, importante dizer, que o Tribunal concluiu
o atendimento de 24 (vinte e quatro) das 29 (vinte e nove) recomendações/orientações. As justificativas das 05 (cinco) recomendações pendentes estão descritas no quadro abaixo.

Recomendações pendentes de cumprimento CCI - 2018
Processo

Situação

AUDITORIA - Avaliação
da gestão da sustentabilidade no âmbito do
TRT21-RN

2 (duas)
Recomendações
pendentes

As recomendações pendentes tratam de melhorias dos controles
internos na Gestão de Sustentabilidade do TRT21-RN. As melhorias
ainda estão sendo discutidas pela equipe da CGEST. O Monitoramento da recomendação será efetuado pela equipe da CCI no
exercício 2019.

01 (uma)
recomendação
pendente

A recomendação pendente trata de designação de equipe
para apoio aos gestores de contrato para promover melhorias,
otimização, padronização dos procedimentos de acompanhamento dos contratos administrativos. A Administração encaminhou à Coordenadoria Administrativa para avaliação
e estudo. O monitoramento da recomendação será efetuado pela
equipe da CCI no exercício 2019.

2 (duas)
recomendações)
pendentes

As recomendações pendentes tratam de melhorias no gerenciamento de frota, especialmente, na manutenção preventiva
e corretiva dos veículos que estão sem garantia de fábrica. No
entanto, considerando as restrições orçamentárias do TRT21-RN,
a oportunidade e conveniência das duas recomendações serão
reavaliadas pela Alta Administração do TRT21-RN.

AUDITORIA - Avaliação
da gestão e ﬁscalização
de contratos com mão
de obra residente no
âmbito do TRT21-RN

AUDITORIA – Avaliação
da gestão da frota de
transportes do TRT21-RN

Justiﬁcativas/Providências

De outra face, convém ressaltar o impacto positivo produzido pelas seguintes ações de destaque derivadas das orientações da CCI: melhoria nos controles internos na concessão, no cálculo e no pagamento de horas-extraordinárias, maior efetividade na adoção dos critérios e práticas
de sustentabilidade nos instrumentos convocatórios das contratações de serviços e obras de engenharia, e melhorias em controles para mitigar o risco de pagamento de passivo administrativo em
duplicidade a credores de precatório decorrente do ajuizamento de ações trabalhistas.
2.3.3 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos e responsabilidade por
danos ao Erário
Dentro da estrutura administrativa do TRT21-RN, a SCR, a SGP e a CGP são as unidades que
coordenam as informações e os processos organizacionais relativos à correição e apuração de ilícitos
administrativos e danos ao erário, respectivamente. No decorrer do exercício de 2018, não houve
abertura de processos para apuração de ilícitos administrativos, bem como para apuração de responsabilização por possíveis danos ao Erário.
2.4 Principais canais de comunicação com a sociedade e partes interessadas
O TRT21-RN possui diversos canais de comunicação pelos quais se relaciona com a sociedade e partes interessadas, divulgando informações relacionadas à prestação jurisdicional e à gestão,
sendo a Ouvidoria o principal deles. Os infográficos abaixo ilustram os canais de comunicação e os
resultados dos serviços da Ouvidoria em 2018.
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Canais de Comunicação com a Sociedade
PROCESSOS
PARTICIPATIVOS

CANAL
21

FACEBOOK

CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICOS

INSTAGRAM

CANAIS DE
COMUNICAÇÃO
PRESENCIAIS

OUVIDORIA

PESQUISAS
DE
SATISFAÇÃO

TWITTER

SITE

CORREIÇÕES

E-mail: ouvidoria@trt21.jus.br
Telefone: 4006-3100;
Carta ou telegrama;
Av. Capitão-mor Gouveia, 3104,
CEP 59.063-900, Lagoa Nova,
Natal-RN.

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE EM 2018:
TIPOS DE SOLICITAÇÕES E CANAIS UTILIZADOS
E-MAIL FORMULÁRIO

3,9%

DENÚNCIAS

ELETRÔNICO

44,5%

48,6%

1,3%

ELOGIOS

9,5%
4,1%

13,1%

SUGESTÕES

15,4%

INFORMAÇÕES

PESSOAL

56,81%

RECLAMAÇÕES

Fonte: Ouvidoria

Fonte: Ouvidoria
TOTAL DE
MANIFESTAÇÕES

NÚMERO DE MANIFESTAÇÕES E

MANIFESTAÇÕES
SOLUCIONADAS

821

907

CNJ

0,4%

TELEFONE

2,4%

DÚVIDAS

0,22%
1,55%

PERFIL DO SOLICITANTE EM 2018
MAGISTRADOS

ÓRGÃO PÚBLICO

4,75%

SERVIDORES

24,53%

OUTROS

30,06%

JURISDICIONADOS

38,9%

ADVOGADOS /
PROCURADORES

Fonte:Ouvidoria
Ouvidoria
Fonte:
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2.4.1 Carta de Serviços ao Cidadão
A Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de gestão pública democrática, voltado
para resultados. É um meio pelo qual se apresenta à Sociedade os serviços prestados pelo TRT21-RN
e como obtê-los.

CARTA DE
SERVIÇOS AO
CIDADÃO

SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO
E INFORMAÇÃO

SERVIÇOS
PROCESSUAIS

SERVIÇOS DE
APOIO AO
CIDADÃO

2.4.2  Aferição do grau de Satisfação dos cidadãos-usuários
O TRT21-RN realiza anualmente pesquisa de satisfação dos cidadãos-usuários objetivando
monitorar e avaliar a imagem da organização perante as partes interessadas, bem como a satisfação
destas com serviços e produtos sob responsabilidade da organização, cuidando para que ações de
melhoria sejam implementadas, sempre que necessário, para a melhoria contínua da prestação
jurisdicional.
Em 2018 a pesquisa foi realizada no período de 5 de outubro a 4 de novembro de 2018,
exclusivamente pelo meio eletrônico (internet), contando com a participação de 275 pessoas.
Nesta edição, que se utilizou exclusivamente o meio eletrônico (e-mail, internet e WhatsApp),
houve uma maior atenção à participação de advogados, que utilizam de maneira mais sistemática os serviços do Tribunal. Foram utilizadas várias peças de divulgação da pesquisa, sendo
registrada a colaboração de vários segmentos da sociedade, além dos advogados. A redução do
número de usuários respondentes, em relação aos anos anteriores, não comprometeu a qualidade da pesquisa, tampouco a importância e relevância deste instrumento de comunicação com
a sociedade e de tomada de decisão pela Administração.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
2016
36,60%

63,40%

46,00%

SERVIÇOS PRESTADOS

41,10%

50,50%

SERVIÇOS E SISTEMAS DE TIC

53,20%

58,9%

275 USUÁRIOS

INSTALAÇÕES FÍSICAS

COMUNICAÇÃO

53,20%

35,90%

54,00%

351 USUÁRIOS

310 USUÁRIOS

46,80%

2018

2017

49,50%

76,50%

23,50%

SERVIÇOS PRESTADOS PELAS
UNIDADES JUDICIAIS

36,80%

36,80%

32,60%

Fonte: Pesquisa de Satisfação 2018
Fonte: Pesquisa de Satisfação do Usuário Externo - 2018
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2.4.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

SÍTIO TRT
TRANSPARÊNCIA

PORTAL DA
ESTRATÉGIA

PRECATÓRIOS
E RPVs

SOCIEDADE

PRODUTIVIDADE
DE MAGISTRADOS

Em 2018 o TCU, através do Acórdão 1832/2018, apresentou o resultado da auditoria realizada no TRT21-RN em 2016, que avaliou o grau de aderência dos portais na internet de organizações
públicas federais à legislação de transparência, notadamente à Lei de Acesso à Informação - LAI. O
TRT21-RN vem desenvolvendo uma série de ações para atender as recomendações apresentadas
pelo TCU.
Em 2018 houve a 1ª edição do Prêmio Ranking da Transparência do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ n. 260/2018. O Ranking, objeto da Resolução CNJ n. 215/2015, dispõe, no
âmbito do Poder Judiciário, sobre o acesso à informação e a aplicação da Lei n. 12.527/2011; ficando
o TRT21-RN na 23ª colocação entre os 24 Tribunais Regionais do Trabalho.
2.4.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
De acordo com o Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios - ASES do Governo Federal (http://asesweb.governoeletronico.gov.br/ases), o site do TRT21-RN possui 82,24% de
compatibilidade.
No que concerne à infraestrutura física, os imóveis em uso pelo TRT21-RN, via de regra, possuem rampas com corrimãos e guarda-corpos ou elevadores, vagas de veículos sinalizadas, acessos
aos interiores das edificações livres de barreiras arquitetônicas, sanitários adequados e acessíveis,
reservas de assentos em locais de espera, reuniões ou audiências, sinalização visual e pisos táteis
para orientação; bem como mobiliário ajustado junto aos setores de atendimento ao público, como
garantias de acessibilidade para pessoas portadoras de mobilidade reduzida (pessoas com necessidades especiais, idosa, obesa e gestante).
Os novos projetos de construções ou reformas de imóveis incorporam as competentes exigências legais, com destaque para os preceitos estabelecidos pela norma ABNT NBR 9050:2015
(Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos).
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Nesse sentido, o TRT21-RN, a cada nova obra ou serviço executado em suas instalações, busca
os necessários ajustes e adequações em seus equipamentos mobiliários e imobiliários para torná-los
convenientemente adaptados e acessíveis, dado que ainda não foram implementados todos os requisitos necessários e suficientes para garantir a completude das condições físicas de acessibilidade
em suas diversas unidades prediais.
2.5 Principais desafios e ações futuras

Desaﬁos

Ações Futuras

Objetivos Estratégicos

Curto Prazo: Elaborar e aprovar a Política de Governança do TRT21-RN

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Médio Prazo: Mapear, modelar e instituir o macroprocesso de Gerir Governança Institucional

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Médio Prazo: Criar ferramenta tecnológica (sistema) de monitoramento da Governança

8. Aprimorar a infraestrutura e a governança de
TIC.

Curto Prazo: Elaborar ou atualizar os planos táticos
para os seguintes temas - Plano de Gestão Orçamentária, Plano de Contratações, Plano de Gestão
de Riscos, Plano de Logística Sustentável, Plano de
Obras, Plano de Segurança Institucional, Plano
(Projeto Político) Pedagógico, Plano de Gestão
de Pessoas, Plano de Tecnologia da Informações e Comunicação, Plano de Comunicação
Institucional

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Médio Prazo: Implantar os planos táticos para os
seguintes temas - Plano de Gestão Orçamentária,
Plano de Contratações, Plano de Gestão de Riscos,
Plano de Logística Sustentável, Plano de Obras,
Plano de Segurança Institucional, Plano (Projeto
Político) Pedagógico, Plano de Gestão de Pessoas,
Plano de Tecnologia da Informação e Comunicação, Plano de Comunicação Institucional

Como se trata da execução (desdobramento) da
estratégia,
todos
os
objetivos são impactados com a implantação
dos planos táticos.

Ausência de Políticas
de Gestão de Projetos
e por Processos

Curto Prazo: Revisar, aprovar e implantar as Políticas de Gestão por Processos e de Projetos do
TRT21-RN

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Inexistência
de
soluções de TI em
auxílio à atividade de
auditoria interna

Médio Prazo: adquirir ou desenvolver solução de TI
para auxiliar as atividades de auditoria interna (a ser
inserido no portfólio de projetos de TIC)

8. Aprimorar a infraestrutura e a governança de
TIC.

Desatualização
do
Regulamento
Geral
de Secretaria e do
Manual de Atribuições
Setoriais
do
TRT21-RN

Médio Prazo: Elaborar e implementar o novo Regulamento Geral e o Manual de Atribuições Setoriais
do TRT21-RN

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Ausência de Políticas de Governança
deﬁnindo estrutura,
direcionadores,
papéis, responsabilidades, Comitês

Ausência de Planos
Táticos e Operacionais como desdobramento da Estratégia
Institucional

Baixa

utilização

da
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pesquisa de satisfação
do usuário interno e

Curto Prazo: Revisar, atualizar e implementar
pesquisa contínua/permanente para avaliar a

21
3. Aperfeiçoar a comunicação com o público

Desatualização
do
Regulamento
Geral
de Secretaria e do
Manual de Atribuições
Setoriais
do
TRT21-RN

Médio Prazo: Elaborar e implementar o novo Regulamento Geral e o Manual de Atribuições Setoriais
do TRT21-RN

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Baixa utilização da
pesquisa de satisfação
do usuário interno e
externo como insumo
ao auxílio na tomada
de decisão da gestão

Curto Prazo: Revisar, atualizar e implementar
pesquisa contínua/permanente para avaliar a
satisfação do usuário interno e externo com ampla
divulgação dos resultados

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Ausência de direcionadores (regras de
negócio/processos) e
baixo índice de utilização dos meios de
comunicação interna
nas
unidades
do
TRT21-RN, provocando falta de padronização do ﬂuxo de informações e da gestão
documental (utilização das ferramentas
hangouts,
e-mail,
Proad, Malote Digital,
Memorando, Ofício)
Posicionamento baixo
no Ranking da Transparência do CNJ

Médio Prazo: Elaborar e aprovar a Política de
Comunicação Institucional do TRT21-RN

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Desatualização
da
sinalização visual do
TRT21-RN e ausência
de padronização dos
elementos de identiﬁcação

Curto Prazo: Deﬁnir a identidade visual e atualizar
a sinalização do TRT21-RN

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Ausência de unidade
organizacional
de
apoio à governança
do TRT21-RN

Curto Prazo: Criar Unidade de Governança do
TRT21-RN, deﬁnindo suas atribuições

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Ausência de caracterização
(proprietário,
gestor e modelagem)
do
Macroprocesso
"Assegurar a Transparência",
causando
inadequação
dos
relatórios e informações necessários ao
cumprimento da Lei
de Acesso à Informação - LAI

Curto Prazo: Caracterizar e melhorar os processos
relacionados à Transparência

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Ausência, no plano
anual de capacitações
(EJUD), de cursos de
formação continuada
para servidores na
área de auditoria e
controle

Curto Prazo: Demandar a EJUD para alinhar o
Plano Pedagógico Institucional aos Planos Táticos
Setoriais, inserindo cursos de formação para servidores na área de auditoria e controle interno

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Ausência de magistrados e servidores capacitados nas áreas de
governança e gestão
estratégica, conside22
rando as formações

Curto Prazo: Demandar a EJUD para alinhar o
6. Implementar a gestão
Plano Pedagógico Institucional aos Planos Táticos
de pessoas por compeSetoriais, inserindo cursos de formação para serviRELATÓRIO DE
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tências
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dores na área de governança e gestão estratégica

anual de capacitações
(EJUD), de cursos de
formação continuada
para servidores na
área de auditoria e
controle

Curto Prazo: Demandar a EJUD para alinhar o
Plano Pedagógico Institucional aos Planos Táticos
Setoriais, inserindo cursos de formação para servidores na área de auditoria e controle interno

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Curto Prazo: Demandar a EJUD para alinhar o
Plano Pedagógico Institucional aos Planos Táticos
Setoriais, inserindo cursos de formação para servidores na área de governança e gestão estratégica

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Baixo conhecimento
por parte de magistrados e servidores da
Estratégia do TRT21-RN.

Curto Prazo: Reiniciar o Projeto de Desdobramento da Estratégia, com atualização da matriz SWOT
institucional

Como se trata da execução (desdobramento) da
estratégia,
todos
os
objetivos são impactados com a execução do
projeto.

Diﬁculdade na Elaboração do Relatório de
Gestão

Curto Prazo: Mapear, modelar, e instituir o processo de Apresentar o Relatório de Gestão

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Ausência de indicadores e metas para os
processos
organizacionais do macroprocesso "Avaliar desempenho e Controlar
Conformidade"

Médio Prazo: Mapear, modelar e instituir os
processos relacionados a avaliar desempenho e
controlar conformidade

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Necessidade
de
Elaborar a Estratégia
para o Ciclo de Planejamento Estratégico
2021-2026

Médio Prazo: Elaborar a Estratégia Institucional
para o Ciclo 2021-2026

Como se trata da deﬁnição da estratégia institucional, todos os objetivos
são impactados.

Aperfeiçoar o atendimento ao jurisdicionado

Médio Prazo: Capacitar e formar servidores em
atendimento ao público externo

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Ausência de canal de
divulgação
das
atividades da Governança Institucional

Médio Prazo: Criar o Portal da Governança do
TRT21-RN

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Necessidade de comparar,
analisar
e
adotar boas práticas
externas (CNJ, CSJT e
outros Tribunais) nas
áreas de governança e
estratégia

Médio Prazo: Estimular a participação em fóruns
de discussão e deliberação externos, fomentando
boas práticas e promovendo o benchmarking
com outros Tribunais

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Necessidade de capacitação e formação
contínua de magistrados e servidores nas
áreas de processos e
projetos

Curto Prazo: Demandar a EJUD para alinhar o
Plano Pedagógico Institucional aos Planos Táticos
Setoriais, inserindo cursos de formação para
magistrados e servidores nas áreas de processos e
projetos

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21.

Cortes Orçamentários
na Justiça do Trabalho: Crise ﬁscal

Curto Prazo: Revisão dos contratos de natureza
continuada, em especial os de mão de obra
residente, ajustando-os aos limites orçamentários
previstos para 2020

10. Garantir os recursos
orçamentários e priorizar sua execução na
estratégia.

Ausência de magistrados e servidores capacitados nas áreas de
governança e gestão
estratégica, considerando as formações
inicial e continuada

Obs.: As ações futuras são uma intenção de realização a ser compatibilizada com a estratégia, orçamento
e capacidade operacional das unidades.
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GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
3.1 Gestão de Riscos e Controles Internos: Vinculação entre riscos e objetivos

3

estratégicos, riscos significados quantificados e medidas de mitigação no exercício
Riscos são estabelecidos como qualquer ameaça, incerteza, ocorrência ou evento que possa
comprometer o alcance de algum objetivo. Assim, os riscos são expressos como uma combinação de
probabilidade de um evento ocorrer e os impactos que podem causar. Dessa forma, conhecer e mensurar os riscos nos quais a organização está exposta mostra-se como uma importante ferramenta de
auxílio à tomada de decisão, contribuindo para aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos
organizacionais, agregando valor por meio da melhoria dos processos internos.
A Gestão de Riscos no TRT21-RN avançou com a criação do Comitê de Gestão de Riscos (CGR)
por meio do Ato nº 615/2017. Este documento estabeleceu os membros do comitê, bem como definiu
atribuições com o objetivo de instituir a Política de Gestão de Riscos, incluindo princípios e diretrizes
para o gerenciamento institucional dos riscos corporativos e, também, o contexto geral, matriz de riscos, apetite a riscos, processos de Gestão de Riscos e o Manual de Gestão de Riscos do TRT21-RN.
Apesar da institucionalização do CGR em 2017, importa destacar que o TRT21-RN não amadureceu o debate sobre o projeto institucional de gestão de riscos durante o exercício de 2018. Esse fato
repercutiu na ausência de definição da estrutura de gestão de riscos, isto é, no estabelecimento da
política no âmbito institucional. A política é necessária para estabelecer diretrizes gerais nesta temática, bem como atribuir papéis e responsabilidades na gestão dos riscos para toda a organização.
Vale ressaltar que o TRT21-RN já possui também algumas práticas formais de gestão de riscos nos contextos da estratégia de TIC e segurança da informação (ambas baseadas na ISO 31000),
bem como no contexto das contratações de TIC (Resolução CNJ 182/2013) e de serviços em geral (IN
5/2017). Apesar dessas práticas, é preciso ampliar o assunto para todas as unidades da organização.
Por fim, a ausência da gestão de riscos formalizada em âmbito institucional prejudica, também, o avanço dos resultados dos indicadores de Governança, conforme o levantamento de Governança e Gestão Pública realizado em 2018 pelo TCU (Acórdão 2699/2018).

Fonte: Relatório individual
ref. Acórdão 2699/2018
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A figura acima representa o resultado da avaliação do TRT21-RN no exercício de 2018 no IGovPub (índice de governança pública), em que os critérios 2111 e 2112 estão relacionados a gestão de
riscos e foram avaliados como inexpressivos.
A gestão de riscos além da importância no auxílio à tomada de decisão, atua como delimitador da relação custo x benefício de controles internos. Nesse sentido, os controles internos organizacionais devem ser estruturados para enfrentar os riscos relevantes em todas as áreas da organização,
de modo que os níveis de riscos estejam alinhados ao apetite a risco que a organização considera
como aceitável.
Como relevante iniciativa adotada pelo TRT21-RN em 2018, pode-se citar o avanço do Projeto de Implantação da Gestão por Processos que contribui diretamente na construção de controles
internos adequados para o tratamento dos riscos, bem como alinha-se ao objetivo estratégico de
racionalização de rotinas, visando o ganho de produtividade. Esse projeto está incluído no portfólio
institucional e produziu as seguintes entregas em 2018:

Projeto Institucional de Implantação da Gestão por Processos - Entregas 2018
Entregas e Atividades

Período

Detalhamento

Sensibilização e Capacitação
em Gestão de Processos
Organizacionais

Jul-Out/2018

Realização de palestras de sensibilização e de oﬁcinas
práticas voltadas a magistrados e servidores, com os
objetivos de construir a cadeia de valor e identiﬁcar os
processos de trabalho do TRT21-RN, além de melhorar
processos (pilotos).
■ Palestras de sensibilização (total): 2 palestras - 4
horas - 104 participantes;
■ Oﬁcinas práticas para construção e validação da
cadeia de valor (total): 2 oﬁcinas - 6 horas - 53 participantes
■ Oﬁcinas práticas de identiﬁcação de processos
(total): 4 oﬁcinas - 16 horas - 59 participantes;
■ Oﬁcinas práticas de melhoria de processos (total): 2
oﬁcinas - 24 horas - 26 participantes

Cadeia de Valor e Portfólio
de Processos do TRT21

Out/2018

Cadeia de Valor aprovada pelo Comitê de Gestão Estratégica, com 7 componentes e 194 processos organizacionais identiﬁcados.

Metodologia de Gestão de
Processos

Out-Dez/2018

Deﬁnidos os processos “Gerir arquitetura de processos”
e “gerir processos organizacionais”

Out-Dez/2018

Dois processos de trabalho analisados, diagnosticados,
melhorados e implantados, sendo um de apoio (componente: “Gestão de Pessoas”) e outro ﬁnalístico (componente: “Prestação Jurisdicional”)

Processos
organizacionais
melhorados (pilotos)

A partir da entrega da Cadeia de Valor e do Portfólio de Processos do TRT21-RN, a Organização
será capaz de identificar, mapear, modelar, melhorar, implementar e monitorar os resultados dos processos de trabalho de forma estruturada.
3.1.1 Principais riscos e sua vinculação aos objetivos estratégicos
O Plano Estratégico para o período 2015 -2020 abarcou objetivos estratégicos para o TRT21-RN
e para todos eles existem inúmeros riscos relacionados que podem comprometer os resultados institucionais e a qualidade dos controles internos administrativos e por isso devem ser gerenciados.
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CATEGORIAS DE RISCO

Os riscos, apesar de não formalizados em uma estrutura de governança que ainda será definida no TRT21-RN, podem ser classificados como

POLÍTICO

ameaças no contexto externo e inter-

Mudanças políticas do governo,
decisões políticas transversais

no. Para a identificação dos principais
riscos, o ponto de partida foi a matriz

ECONÔMICO

Alterações relacionadas a economia, mudanças na política fiscal (Tributação, receitas e
despesa - orçamento público), monetária
(inflação e taxas de juros) ou cambial (barreiras
comerciais,dólar, desvalorização do real).

SWOT contida no Plano Estratégico
(2015-2020). Após a análise e definição
do contexto externo, foram definidas
categorias, os riscos, suas consequências e as medidas de tratamento.

LEGAL
Requisitos em leis que imponham
restrições ou alterações nos processos
organizacionais, atividades, tarefas

RISCOS
Extinção da Justiça do Trabalho:
Veiculação de notícias e declarações
sobre a possibilidade de extinção
da Justiça do Trabalho.

CONSEQUÊNCIAS

Descontinuidade do TRT21

TRATAMENTO
Atos em defesa da Justiça
do Trabalho, racionalização,
eﬁciência, ampliar a divulgação
da importância da JT, participação
em debates, audiências públicas,
estabelecer parceria com Órgãos
de Classe.

LE
L
GA

RISCOS

Reforma Trabalhista

CONSEQUÊNCIAS

Alterações nas atividades
processuais, rotinas
de trabalho de servidores
e magistrados

TRATAMENTO

Capacitação de servidores
e magistrados sobre os impactos
da Reforma Trabalhista
na primeira e segunda instâncias
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ÔM
ON
EC

CONTEXTO
EXTERNO

ICO

POLÍTICO

RISCOS

Cortes Orçamentários
na Justiça do Trabalho:
Crise ﬁscal.

CONSEQUÊNCIAS

Orçamento insuﬁciente
para realizar todas as ações
planejadas

TRATAMENTO

Cortes, renegociação, reajustes
em Contratos de aquisição
de bens e serviços
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CATEGORIAS DE RISCO
ESTRATÉGICO
Riscos que podem comprometer
os objetivos estratégicos, metas,
missão institucional

Para o contexto interno, que represen-

CONFORMIDADE

tam os riscos que está sob alçada do TRT21-RN
gerenciar, os riscos podem ser classificados em

Riscos relacionados ao cumprimento
das leis e dos regulamentos aplicáveis.

4 categorias: Estratégico, Conformidade, Operacional e de Imagem, conforme tabela abaixo:

OPERACIONAL
Riscos decorrentes de falhas, deﬁciências
ou inadequações de processos internos.

IMAGEM
Riscos relacionados a conﬁabilidade
das relatórios, imagem institucional.

RISCOS

Tomada de Decisão, ações, projetos, iniciativas
e processos desalinhados do alcance objetivos
estratégicos.

CONSEQUÊNCIAS

Diﬁculdades das unidades do TRT21
em posicionar suas atividades, contribuições,
ações futuras no contexto estratégico.

RISCOS

Baixa Classiﬁcação
em rankings nacionais
(Selo Justiça em
Números, IGov)

TRATAMENTO

ESTRATÉGICO

CONSEQUÊNCIAS

TRATAMENTO

CONTEXTO
INTERNO

RISCOS

Descumprimento
de Resoluções
do CNJ e CSJT

M

RISCOS

Descontinuidade ou Execução
Inadequada dos processos

IMAGE

Fomentar a prática
da cultura voltada
para processos no TRT21;
priorizar o Projeto de
Gestão por Processos

CONFO

RMIDA

DE

Queda no Ranking Nacional

Priorizar o Projeto de
Desdobramento da Estratégia;
ações de disseminação
do Planejamento Estratégico;
criar condições para que
as unidades possam contribuir
no cumprimento das metas;
desenvolver a cultura voltada
ao planejamento e gestão
estratégica

CONSEQUÊNCIAS

Interrupção e ou baixa
qualidade na prestação
dos serviços processos
organizacional; a utilização
dos recursos disponíveis

TRATAMENTO

Fomentar a prática da cultura
voltada para processos
no TRT21; priorizar o Projeto
de Gestão por Processos
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OPERACIONAL

CONSEQUÊNCIAS

Correições, Recomendações
de órgãos de controle

TRATAMENTO

Acompanhamento contínuo
das normas, regulamentos,
Acórdãos, Auditorias, Correições
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3.1.2 Medidas específicas de gerenciamento dos riscos significativos
Em que se pese a estrutura para o gerenciamento dos riscos não estar formalizada no âmbito
do TRT21-RN, importa destacar que as medidas específicas para a correção dos desvios em relação aos
objetivos traçados foram conduzidas com base na experiência e sensibilidade dos nossos gestores.
3.1.3 Estrutura de Gestão e controle de demandas judiciais contra o TRT21-RN
A gestão e o controle das demandas judiciais são realizadas pela própria Advocacia Geral da
União (AGU), por meio da Procuradoria da União no Estado do RN (PURN), o órgão ao qual compete a representação judicial da União. Logo, as demandas são recebidas pela Presidência do TRT21-RN,
oriundas da PURN em que, geralmente, são solicitadas informações sobre o objeto do processo judicial.
Para prestar tempestivamente essas informações, a Presidência mobiliza os setores administrativos e jurisdicionais envolvidos com a matéria discutida no processo judicial. Os dados são consolidados e, quando necessário, é elaborada manifestação própria na qual são acrescentadas informações
e razões, fáticas e jurídicas, consideradas relevantes à questão.
3.1.5 Principais Desafios e Ações Futuras:
As ações futuras para os temas relacionados à gestão de riscos e controles internos dependem
do sucesso de 2 projetos institucionais: “Elaboração da Política de Gestão de Riscos” e “Implantação da
Gestão por Processos”

Desaﬁos

Ações Futuras

Inexistência de Política de
Gestão de Riscos no TRT21-RN

Curto Prazo: Iniciar o Projeto institucional de Elaboração da Política
de Gestão de Riscos com o objetivo de elaborar, aprovar e publicar
a Política de Gestão de Riscos para o TRT21-RN.

Ausência de pessoas capacitadas em Gestão de
Riscos

Médio Prazo: Capacitar servidores e magistrados em Gestão de
Riscos.

Diﬁculdades para reunir o
Comitê de Gestão de Riscos

Objetivos Estratégicos
3. Aperfeiçoar a comunicação com o público interno e
externo.
6. Implementar a gestão de
pessoas por competências
no TRT21-RN.

Curto Prazo: Deﬁnir nova estrutura de governança, bem como as
atribuições do(s) Comitê(s) responsável(is) por riscos, os encontros
periódicos e o cronograma de implementação da gestão de riscos
no TRT21-RN.

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público interno
e externo.

Curto Prazo: Deﬁnir responsabilidade pelo acompanhamento da
implementação e execução do gerenciamento dos riscos nas diversas áreas do Tribunal

5.
Racionalizar
rotinas,
visando o ganho de produtividade.

Falta de divulgação e conscientização sobre a importância da gestão de riscos

Médio Prazo: Realizar campanhas publicitárias, matérias jornalísticas e vídeos sobre o assunto, com o objetivo de despertar o
interesse dos servidores e magistrados pelo tema, como também
divulgar a metodologia e o ciclo de gestão de riscos no TRT21-RN.

Inexistência de classiﬁcação
dos processos organizacionais quanto à sua criticidade para o cumprimento da
missão organizacional

Curto Prazo: Estabelecer critérios objetivos e a metodologia
para deﬁnição da criticidade dos processos organizacionais. Priorizar os processos a serem gerenciados, inclusive quanto ao risco.

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de produtividade.

Conhecimento limitado e
primordialmente
tácito,
além de falta de padronização no que se refere à
execução dos processos
organizacionais

Longo Prazo: Incrementar o quantitativo de processos organizacionais gerenciados (elevar o grau de maturidade dos processos)

5.
Racionalizar
rotinas,
visando o ganho de produtividade.

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público interno
e externo.

Obs.: As ações futuras são uma intenção de realização a ser compatibilizada com a estratégia, orçamento e capacidade operacional
das unidades.
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4

RESULTADOS DA GESTÃO

4.1 Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos e às prioridades da gestão
Como estamos
Previsto

Realizado
LEGENDA

01
150%
10

01 - Promover a efetividade no cumprimento das decisões

02

02 - Promover, ampliar e fortalecer a responsabilidade socioambiental
03 - Aperfeiçoar a comunicação com o público interno e externo

03

09

04 - Priorizar a movimentação processual célere e transparente
05 - Racionalizar rotinas, visando o ganho de produtividade

0%

06 - Implementar a gestão de pessoas por competências no TRT21-RN

08

04

07 - Promover a melhoria da qualidade de vida e a valorização das pessoas
08 - Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC
09 - Garantir a segurança institucional com a infraestrutura adequada

07

05

10 - Garantir os recursos orçamentários e priorizar sua execução na estratégia

06

Como resultados atuais, os objetivos estratégicos 1, 2, 8, 9 e 10 alcançaram ou superaram as
metas estabelecidas, enquanto que os objetivos estratégicos 3, 4, 5 e 7 estão evoluindo em direção às
suas respectivas metas. Foram priorizadas ações pertinentes a nove objetivos estratégicos, a serem
alcançados até 2020, restando por iniciar a busca do objetivo estratégico 6 - implementar a gestão de
pessoas por competências no TRT21-RN, que se encontra próximo do zero no gráfico radar.
O que priorizamos
PRIORIDADES

Promoção
da paciﬁcação
dos conﬂitos
de trabalho

AÇÕES
■ Acordo ﬁrmado pelos representantes dos trabalhadores e das empresas de segurança privada, com mediação da Ministério Público do Trabalho, ocorrido em março de 2018, pondo ﬁm a uma greve de 16 dias, com repercussão nas atividades
bancárias do Estado do Rio Grande do Norte.
■ Negociações envolvendo os representantes dos trabalhadores rodoviários e das empresas de transporte urbano
de passageiros no sentido de evitar a interrupção dos serviços (ocorridas em 2017).
■ Fortalecimento da estrutura administrativa dos Centros Judiciários de Solução de Conﬂitos e Cidadania (CEJUSC) de
Natal e Mossoró.
■ Instalação de duas novas Varas do Trabalho na capital, onde a movimentação processual é maior.

Ampliação do
atendimento
à população

■ Abertura de um Posto de Atendimento em Pau dos Ferros, numa parceria inédita com a Justiça Federal.
■ Inovação no atendimento à sociedade com apoio da tecnologia da informação, mediante a criação de novos canais
de comunicação, como o Citafácil e o JTe.
■ Investimentos na capacitação de magistrados e servidores.

Valorização
das pessoas

Melhoria da
infraestrutura
física
Melhoria
das condições
de segurança

■ Projeto Prata da Casa, criado para homenagear magistrados e servidores com 25 anos de Justiça do Trabalho.
■ Projeto TRT na Medida, de estímulo à melhoria da qualidade de vida pelo incentivo à prática de atividades físicas
e adoção de alimentação saudável.
■ Readequação de espaços físicos do TRT21-RN.
■ Implantação em Natal das instalações do CEJUSC MAR.
■ Aquisição de novos equipamentos de segurança.
■ Aperfeiçoamento do controle de acesso às dependências do complexo-sede e das Varas do Trabalho.
■ Treinamento periódico dos agentes de segurança.
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É relevante destacar algumas iniciativas que são disponibilizadas ao TRT21-RN por meio de recursos orçamentários descentralizados pelo CSJT. Esses recursos são relativos a contratações nacionais,
destinadas principalmente às ações de TIC.
Além disso, são recebidos recursos orçamentários por meio de descentralização externa (Destaque) destinados ao pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor de órgãos da administração pública federal direta e indireta.
4.2 Principais programas e projetos/iniciativas
O que realizamos e iremos realizar
PROGRAMAS, PROJETOS* E INICIATIVAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Promover a efetividade no�
cumprimento das decisões.��

●
●

Criação de unidade de inteligência para atuar na�
execução��
Saneamento e gestão de depósitos judiciais

2. Promover, ampliar e fortalecer�
a responsabilidade�
socioambiental.��

●

Plano de Logística Sustentável do TRT21-RN
��

3. Aperfeiçoar a comunicação�

●

Plano de Comunicação Institucional� �

com o público interno e externo.

●

Manual de Atribuições do TRT21-RN

4. Priorizar a movimentação�
processual célere e transparente.��

●

Programa de Monitoramento e Avaliação do�
Desempenho Operacional (1º Grau)� �
�

�
��
5. Racionalizar rotinas, visando o
ganho de produtividade.

●
●
●
●

Mapeamento e Modelagem de Processos�
Elaboração da Política de Gestão de Riscos� �
Implantação do Sistema Integrado de Gestão de�
Pessoas (SIGEP)�
Implantação do e-Social��

6. Implementar a gestão de�
pessoas por competências no�
TRT21-RN.� �

●

Gestão de Pessoas por Competências��

7. Promover a melhoria da�
qualidade de vida e a valorização
�
das pessoas.� �

●
●

Aquisição� de� Solução�de�Tecnologia�da�Informação,�
do tipo Data Discovery��
Desdobramento e Alinhamento da Estratégia��

8. Aprimorar a infraestrutura e a�
governança de TIC.� �

●

Plano Estratégico de TIC (PETIC)�

9. Garantir a segurança�
institucional com infraestrutura�
adequada.� �

●

Plano de Segurança Institucional��

10. Garantir os recursos�
orçamentários e priorizar sua�
execução na estratégia.��

●

Plano de Gestão Orçamentária� �

Legenda: Projetos em andamento e Projetos concluídos.
*Os projetos Desdobramento e Alinhamento da Estratégia (em andamento) e Aquisição de Solução de Tecnologia da Informação, do tipo Data Discovery (concluído) contemplam todos os objetivos do Plano Estratégico do TRT21-RN.
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Dos 16 (dezesseis) projetos referentes aos dez objetivos estratégicos que integravam o portfólio
do TRT21-RN em 2018, 9 (nove) apresentam o status “concluído”.
4.3 Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos
Os resultados que alcançamos
4.3.1. Plano Estratégico Institucional
Os 10 objetivos estratégicos do Plano Estratégico do TRT21-RN para o período 2015-2020 são
desdobrados em 22 indicadores de desempenho, cujos resultados obtidos até 2018 seguem detalhados.

PROMOVER A EFETIVIDADE NO
CUMPRIMENTO DAS DECISÕES
Promover ações que otimizem
a efetividade das decisões, diminuindo
a taxa de congestionamento e melhorando
a utilidade e satisfação da sentença
trabalhista.

A taxa de congestionamento corresponde à relação entre os processos pendentes de baixa
no final do ano de referência e a soma dos processos baixados ao longo do ano com os processos
pendentes de baixa no final do ano de referência.
Os resultados obtidos no 1º grau, comparados ao ano de 2017, apresentam redução na taxa
de congestionamento na fase de conhecimento e aumento na fase de execução.
A redução na demanda, verificada principalmente no primeiro grau, possibilitou que as Varas
do Trabalho atuassem de forma mais intensa na redução do acervo, o que resultou no aumento do
total de processos baixados.
Quanto ao 2º grau, o resultado da taxa de congestionamento em 2018 (25,6%) é o menor
valor da série histórica iniciada em 2015.
Outros dados positivos relacionados com a efetividade na prestação jurisdicional extraídos
do sistema e-Gestão: observou-se um aumento de 30,3% no total pago aos reclamantes em 2018
(R$ 327.345.262,28), quando comparado com o resultado de 2017 (R$ 251.197.468,02). Os valores arrecadados aos cofres públicos, englobando custas, emolumentos, Previdência Social e imposto de
renda tiveram um acréscimo de 44,1% no mesmo período (R$ 44.813.043,69 em 2018 frente a R$
31.097.132,95 em 2017). Os gráficos abaixo ilustram essa evolução:
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O quadro a seguir ilustra o desempenho do TRT21 nas semanas nacionais promovidas pelo
CSJT e pelo CNJ:
Eventos nacionais de estímulo
à conciliação e à execução em 2018

Total de acordos
homologados

Valores dos acordos
homologados

IV Semana Nacional de Conciliação Trabalhista

674

R$ 8,2 milhões

8ª Semana Nacional de Execução Trabalhista

229

R$ 11,5 milhões

Semana Nacional de Conciliação - CNJ

224

R$ 18,5 milhões

Em 2018, foi depositado em conta judicial por força de termos de compromisso firmados
entre o TRT21-RN e entes públicos o valor total de R$ 22,5 milhões, referente a precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPVs), sendo R$ 16,8 milhões para pagamento de precatórios trabalhistas
e R$ 5,7 milhões para RPVs, devidos pelo Estado do Rio Grande do Norte, por prefeituras, Departamento Estadual de Trânsito do RN (DETRAN) e Junta Comercial do Estado do RN (JUCERN).

PROMOVER, AMPLIAR E FORTALECER A
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Aprimorar

a

cultura

de

responsabilidade

socioambiental por meio de campanhas e ações de
sensibilização, objetivando a melhoria da qualidade
de vida e o bem-estar social.
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Todos os indicadores de desempenho relacionados com o objetivo de promoção da responsabilidade socioambiental apresentaram resultados positivos em 2018 - os melhores da série histórica iniciada em 2015.
Conforme se observa nos gráficos acima, os valores consumidos com água (15.865 m³), energia elétrica (2.540.824 kwh) e papel (1.930 resmas) foram significativamente inferiores às metas previstas para o período (20.373 m³, 3.064.411 kwh e 5.655 resmas, respectivamente).
O TRT21-RN também possui seu Plano de Logística Sustentável, em cumprimento ao disposto na Res. CNJ nº. 201/2015. Em abril de 2018, este Regional assinou Termo de Adesão à A3P
(Agenda Ambiental na Administração Pública.

APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO INTERNO E EXTERNO
Promover uma comunicação efetiva, voltada a atender magistrados, servidores
e público externo a respeito das ações institucionais, valores e visão do TRT21.

A pesquisa de clima organizacional capta a avaliação de magistrados e servidores do TRT21-RN sobre as trocas de informações entre os setores, a regularidade da comunicação sobre a estratégia e a qualidade das informações disponibilizadas em momentos de mudança de estratégias
e/ou procedimentos.
A avaliação dos clientes externos sobre a comunicação é feita por ocasião da pesquisa de
satisfação do usuário externo. Abrange a facilidade de acesso e as informações contidas no site do
TRT21-RN, o grau de utilização e o atendimento da Ouvidoria.
Os processos participativos desenvolvidos pelo TRT21-RN com vistas à elaboração das Metas
Nacionais para o Poder Judiciário em 2019 (em cumprimento ao disposto na Res. CNJ nº. 221/2016)
envolviam a realização de consulta pública - via internet e intranet - e audiência pública sobre o tema,
e contaram com expressiva participação de magistrados, servidores, advogados e jurisdicionados.
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PRIORIZAR
A
MOVIMENTAÇÃO
PROCESSUAL CÉLERE E TRANSPARENTE
Trata-se de garantir que as atividades sejam
executadas com celeridade e transparência, com
segurança jurídica e procedimental.

Os indicadores TMDP2 e TMDP1c também figuram como metas específicas para a Justiça
Trabalhista, estando presentes no Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (PEJT), correspondendo
aos indicadores 4 e 5, respectivamente.
No primeiro grau, o tempo médio leva em consideração o prazo decorrido entre a distribuição do processo e o primeiro julgamento. O TRT21-RN apresenta o segundo melhor resultado entre
todos os Regionais do Brasil, sendo superado apenas pelo TRT da 14ª Região.
Ainda que não tenha atingido a meta prevista, o resultado do tempo médio de duração do
processo no segundo grau em 2018 (146 dias) é inferior ao tempo da Justiça do Trabalho (153 dias).
Com relação à celeridade e transparência, cumpre destacar a disponibilização do aplicativo
Justiça do Trabalho Eletrônica (JTe), desde 2017.

O Mobile JTe permite o acompanhamento
da movimentação de processos, acesso ao histórico
da movimentação, visualização de sentenças e outros
documentos de cada ação, consulta a notícias sobre
o funcionamento da Justiça do Trabalho etc.
34
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RACIONALIZAR ROTINAS VISANDO AO GANHO DE PRODUTIVIDADE

Desenvolver ações de melhoria
contínua para assegurar uma
prestação jurisdicional rápida
e de qualidade, simpliﬁcando,
agilizando e racionalizando
as rotinas, mediante
o aprimoramento
e a inovação.

A redução na quantidade de casos novos distribuídos no primeiro grau em 2018 teve reflexos
na quantidade de processos baixados e, consequentemente, no resultado do indicador 12.
Os indicadores 12 e 13 expressam a relação entre o total de processos baixados no período
e o número de magistrados providos.
O projeto estratégico “implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP” em
andamento, atrasou o cronograma do projeto “implantação da Política de Gestão por Processos no
TRT21” , com reflexos no indicador 14.
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IMPLEMENTAR A GESTÃO DE PESSOAS POR COMPETÊNCIAS NO TRT21
Identiﬁcar os perﬁs individuais, de modo a desenvolver as competências para valorizar as ações
proativas e minimizar as atitudes reativas com foco no desenvolvimento humano e na excelência.

Os projetos estratégicos “implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas - SIGEP” e “implantação do e-Social”, em andamento, atrasaram o cronograma do projeto “Gestão de
Pessoas por Competências”, com reflexos nos indicadores 15 e 16.

PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE
DE VIDA E A VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS

Estabelecer práticas na gestão de pessoas,
objetivando potencializar o capital humano,
por meio de programas e ações relacionados
à qualidade de vida, à valorização das pessoas,
à humanização nas relações de trabalho
e à melhoria das condições de trabalho.

O iGovPessoas também está presente no PEJT, correspondendo ao indicador 1. O detalhamento da avaliação do iGovPessoas pode ser encontrado no item 5.3 (Gestão de Pessoas) deste relatório.
Analisando-se os componentes do iGovPessoas, identificam-se como oportunidades de melhoria: a implementação da gestão de riscos e o planejamento da gestão de pessoas.
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APRIMORAR A INFRAESTRUTURA
E GOVERNANÇA DE TIC
Uso racional dos instrumentos de TIC alinhado às políticas
deﬁnidas pelo CNJ e CSJT, visando a garantir conﬁabilidade,
integridade das informações, serviços e sistemas essenciais
da Justiça do Trabalho por meio do incremento dos mecanismos
tecnológicos, controle efetivo dos processos de segurança
e de riscos, assim como a otimização de recursos humanos,
orçamentários e tecnológicos.

O iGovTI também está presente no Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (PEJT), correspondendo ao indicador 3.
O detalhamento do iGovTI pode ser encontrado no item 5.6 (Gestão da Tecnologia da Informação) do presente relatório.

GARANTIR A SEGURANÇA INSTITUCIONAL
COM INFRAESTRUTURA ADEQUADA

Disponibilizar segurança/infraestrutura de forma equitativa,
garantindo sua manutenção e adequação às necessidades
de trabalho, objetivando a qualidade de vida e o bem-estar
social.

Foram feitos importantes investimentos em segurança institucional e infraestrutura em 2018, como:

•
•

ampliação do espaço físico destinado ao Setor de Assistência Médico-odontológica;
modernização das instalações físicas da recepção do Cadastramento e Controle de Acesso
ao prédio-sede;

•
•

criação do CEJUSC-MAR;
reforma das instalações físicas de algumas Varas do Trabalho do interior.

GARANTIR OS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
E PRIORIZAR SUA EXECUÇÃO NA ESTRATÉGIA

Promover ações orçamentárias, visando
assegurar recursos para alcançar as ações
necessárias à execução da estratégia.

O indicador 22 corresponde ao indicador 2 do PEJT. Observa-se que o TRT21-RN cumpriu
as metas de execução orçamentária nos 4 anos iniciais do ciclo 2015-2020.
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4.3.2. Metas Nacionais do Poder Judiciário
As Metas Nacionais do Poder Judiciário representam o compromisso dos tribunais brasileiros com o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, buscando proporcionar à sociedade serviço
mais célere, com maior eficiência e qualidade.
Tradicionalmente, as Metas Nacionais são votadas e aprovadas pelos presidentes dos tribunais no Encontro Nacional do Poder Judiciário - ENPJ, evento organizado pelo CNJ que ocorre anualmente e que reúne a alta administração dos tribunais brasileiros.
A seguir, seguem apresentadas as metas - nacionais e específicas - para a Justiça do Trabalho
em 2018, além de gráficos contendo o histórico de resultados do TRT21-RN.

Metas 1
Meta 1: Julgar mais processos que os distribuídos
Enunciado para 2018: Julgar pelo menos 92% dos
processos de conhecimento distribuídos no ano
corrente
Meta correspondente no PEJT: Meta 6 (Índice de
Processos Julgados - IPJ)

Metas 2
Meta 2: Julgar processos mais antigos
Enunciado para 2018: Identificar e julgar, até
31/12/2018, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017 nos 1º e 2º graus
Meta correspondente no PEJT: Meta 7 (Índice
de Processos Antigos - IPA)

Metas 3
Meta 3: Aumentar os casos solucionados
por conciliação
Enunciado para 2018: Aumentar o índice
de conciliação na fase de conhecimento,
em relação ao percentual do biênio 2013/2014,
em 2 pontos percentuais.
Meta correspondente no PEJT: Meta 9 (Índice
de Conciliação - Fase de Conhecimento - ICONc)

A política de fomento à atuação dos CEJUSCs adotada pelo TRT21-RN possibilitou o cumprimento da meta prevista para 2018, fato que se torna mais relevante quando se verifica que apenas
25% dos TRTs do Brasil atingiram as metas previstas até outubro de 2018, conforme atesta Relatório
de Indicadores do Plano Estratégico da Justiça do Trabalho.
38

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 | TRT 21

Metas 4
Meta 5: Impulsionar processos à execução
Enunciado para 2018: Baixar pelo menos 92%
do total de casos novos de execução no ano
corrente.
Meta correspondente no PEJT: Meta 11 (IE)

Meta 6: Priorizar o julgamento das ações coletivas
Enunciado para 2018: Identificar e julgar, até 31/12/2018, 98% das ações coletivas distribuídas até
31/12/2015 no 1º grau e até 31/12/2016 no 2º grau.
Meta correspondente no PEJT: Meta 8 (Índice de Ações Coletivas Julgadas - IACJ)

Meta 6 - 1º grau

Meta 6 - 2º grau

Meta 7: Priorizar o julgamento dos processos dos
maiores litigantes e dos recursos repetitivos
Enunciado para 2018: Identificar e reduzir em 2%
o acervo dos dez maiores litigantes em relação
ao ano anterior.
Meta correspondente no PEJT: Meta 10 (Índice
de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes - IRA)

Metas 7
Meta Específica: Tempo Médio de Duração do Processo – 2ª Instância (TMDP2)
Enunciado para 2018: Reduzir o prazo médio, em
relação ao ano base 2016 em:

•

4% - para aqueles TRTs que contabilizaram
o prazo médio de 101 a 150 dias (caso do TRT21:
TMDP2 de 108 dias em 2016);
Meta correspondente no PEJT: Meta 4
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Meta Específica: Tempo Médio de Duração do  Processo – Fase de Conhecimento - 1ª Instância (TMDP1c)

Enunciado para 2018: Reduzir o prazo médio,
em relação ao ano base 2016 em:

•

2% - para aqueles TRTs que contabilizaram
o prazo médio de até 200 dias (caso do TRT21-RN: TMDP1c de 138 dias em 2016);

•

4% - para aqueles TRTs que contabilizaram
o prazo médio acima de 200 dias.

Meta correspondente no PEJT: Meta 5

4.3.3. Plano Estratégico da Justiça do Trabalho (PEJT)
O PEJT é composto por 9 objetivos estratégicos e 13 indicadores. Além dos 3 indicadores
mencionados no Plano Estratégico Institucional (iGovPessoas, IEOD e iGovTI) e 8 dos indicadores
correspondentes a metas do Poder Judiciário (TMDP2, TMDP1c, IPJ, IPA, IACJ, ICONc, IRA e IE), temos
ainda os seguintes indicadores de desempenho, com os respectivos resultados:
Índice de governança pública (iGovPub).
A meta estabelecida para 2018 era de 40% (nível intermediário - de 40 a 69,9%). O resultado
obtido de acordo com o relatório individual de avaliação referente ao exercício de 2018 (ver gráfico
abaixo) foi de 52%.
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Entre os pontos fortes (componentes situados na faixa de classificação “aprimorado”) podemos elencar:

•
•

zelar por princípios de ética e conduta (código 1130);
promover transparência, responsabilidade e prestação de contas (código 3110).

Podemos classificar como oportunidades de melhoria os seguintes componentes:

•
•
•

gerir o desempenho da administração (código 1120);
o modelo de gestão de riscos da organização está estabelecido (código 2111);
os riscos considerados críticos para a organização são geridos (código 2112).

Índice de Alcance das Metas (IAM)

O IAM representa uma média ponderada dos demais indicadores do PEJT. O
TRT21 conseguiu superar a meta prevista
por 3 vezes durante os 4 anos de vigência
do plano.

A imagem a seguir ilustra os indicadores de desempenho associados a cada objetivo estratégico do PEJT. Os indicadores destacados em verde tiveram suas metas atingidas em 2018.
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Principais desaﬁos e ações futuras
Desaﬁos

Ações Futuras

Objetivos
Estratégicos

Curto Prazo: Elaborar matérias publicitárias sobre a importância da Justiça do Trabalho para a sociedade

3. Aperfeiçoar a comunicação
com o público interno e externo.

Médio Prazo: Atualizar o Plano de
Comunicação Institucional do TRT21-RN

3. Aperfeiçoar a comunicação
com o público interno e externo.

Necessidade de aperfeiçoar o Macroprocesso
de Realizar Atividade Correicional, no sentido
de melhorar os critérios de avaliação (pontuação), indicadores, realizar a correição integrada
introduzindo temas de governança e gestão

Curto Prazo: Mapear, melhorar
e instituir os processos relacionados
à atividade correicional

5. Racionalizar rotinas, visando
o ganho de produtividade.

Necessidade de aperfeiçoar o processo de
Gerir Peritos, no sentido de melhorar o ﬂuxo de
pagamento e acompanhamento do processo
organizacional por parte dos Peritos

Curto Prazo: Mapear, modelar, atualizar e instituir o processo Gerir Peritos

5. Racionalizar rotinas, visando o
ganho de produtividade.

Necessidade de elaborar campanhas publicitárias de modo a ampliar o conhecimento
sobre a importância da Justiça do Trabalho

Ausência de mapeamento das necessidade de
capacitação de servidores e magistrados nas
Varas do Trabalho e de programa de capacitação contínua de servidores em prestação
jurisdicional

Curto Prazo: Elaborar um programa
pedagógico contínuo e participativo
para os magistrados e servidores
relacionados a prestação jurisdicional
Curto Prazo: Elaborar critérios para
designar a participação de servidores
nos treinamentos (ex: função ou
cargo exercido) realizados pela EJUD,
adotando avaliações mais eﬁcazes
para certiﬁcação no curso realizado.

6. Implementar a gestão de
pessoas por competências no
TRT21.

Necessidade de aperfeiçoar a Semana de
Formação de Magistrados, incluindo assuntos
referentes a gestão de pessoas, gestão por
processos e projetos, gestão orçamentária,
governança e gestão

Curto Prazo: Demandar a EJUD para
alinhar o Plano Pedagógico Institucional de modo a aperfeiçoar a
Semana de Formação de Magistrados
inserindo mais temas sobre gestão

6. Implementar a gestão de
pessoas por competências no
TRT21-RN.

Baixo conhecimento de gestores na área de
Liderança, Gestão e Motivação

Curto Prazo: Demandar a EJUD para
alinhar o Plano Pedagógico Institucional aos Planos Táticos Setoriais,
inserindo cursos de formação para
servidores na área de Liderança,
Gestão e Motivação

6. Implementar a gestão de
pessoas por competências no
TRT21-RN.

Curto Prazo: Priorizar e retomar
o Projeto de Gestão por Competências

6. Implementar a gestão de
pessoas por competências no
TRT21-RN.

Médio Prazo: Mapear Competências,
Atitudes e Habilidades dos colaboradores

6. Implementar a gestão de
pessoas por competências no
TRT21-RN.

Ausência de acompanhamento psicológico
para situações de estresse para magistrados,
servidores e jurisdicionados principalmente
durante as audiências

Curto Prazo: Disponibilizar proﬁssional
para realizar acompanhamento psicológico

7. Promover a melhoria da qualidade de vida e a valorização das
pessoas.

Excesso de centralização de gestão no CSJT,
principalmente os recursos de tecnologia da
informação (sistemas de TIC) restringindo
iniciativas regionais

Curto Prazo: Elaborar e encaminhar
alternativas para serem debatidas no
COLEPRECOR, entre outros encontros
institucionais da Justiça do Trabalho

8. Aprimorar a infraestrutura
e a governança de TIC.

Necessidade de retomar o projeto de Gestão
por Competências, com a reformulação da
comissão e atualização das competências
mapeadas

Médio Prazo: Promover o pleno
funcionamento do módulo de Gestão
de Competências no SIGEP

8. Aprimorar a infraestrutura
e a governança de TIC.

Necessidade de retomar o projeto de Gestão
por Competências, com a reformulação da
comissão e atualização das competências
mapeadas

Necessidade de melhorar a qualidade do
ambiente no bloco das Varas do Trabalho. Ex:
42melhor distribuição de espaços, móveis
adequados, reforma no piso e nas paredes,
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Garantir
a segurança
Médio Prazo: Reformar o Prédio
das 9. DE
com
infraestrutura
Varas do Trabalho de modo a tornar o cional
adequada.
ambiente mais agradável

informação (sistemas de TIC) restringindo
iniciativas regionais

institucionais da Justiça do Trabalho

Necessidade de retomar o projeto de Gestão
por Competências, com a reformulação da
comissão e atualização das competências
mapeadas

Médio Prazo: Promover o pleno
funcionamento do módulo de Gestão
de Competências no SIGEP

8. Aprimorar a infraestrutura
e a governança de TIC.

Necessidade de melhorar a qualidade do
ambiente no bloco das Varas do Trabalho. Ex:
melhor distribuição de espaços, móveis
adequados, reforma no piso e nas paredes,
limpeza dos corredores, disponibilização de
lugar adequado para realizar refeições, melhoria da temperatura ambiente.

Médio Prazo: Reformar o Prédio das
Varas do Trabalho de modo a tornar o
ambiente mais agradável

9. Garantir a segurança institucional
com
infraestrutura
adequada.

Ausência de suporte do serviço de copeiragem
nos horários das audiências e nos gabinetes
dos Magistrados de 1º Grau

Médio Prazo: Ampliar a quantidade de
copeiras nos ambientes das audiências pela manhã e nos gabinetes dos
magistrados de 1º grau

9. Garantir a segurança institucional
com
infraestrutura
adequada.

Necessidade de aperfeiçoar a ergonomia nas
salas de audiências. Ex: melhor posicionamento e quantidade de monitores, melhoria do
leiaute para possibilitar maior conforto

Médio Prazo: Reformar os ambientes
das audiências no sentido de melhorar
a ergonomia e o conforto de magistrados, servidores, advogados e jurisdicionados

9. Garantir a segurança institucional
com
infraestrutura
adequada.

Desatualização do mapeamento dos riscos
ambientais no TRT21-RN

Curto Prazo: Encaminhar alternativas
para contratação de proﬁssional (equipe técnica de segurança do trabalho)
para realizar o mapeamento dos
ambientes de trabalho

9. Garantir a segurança institucional
com
infraestrutura
adequada.

Necessidade de aperfeiçoar a distribuição dos
recursos orçamentários para priorizar a prestação jurisdicional

Curto Prazo: Ampliar a participação de
representantes da 1 e 2 grau na elaboração do Planejamento e Execução
Orçamentária

10. Garantir os recursos orçamentários e priorizar sua execução na estratégia.

Aperfeiçoar a comunicação entre a administração e os magistrados

Curto Prazo: Criar a Divisão de Magistrados, deﬁnindo suas atribuições

3. Aperfeiçoar a comunicação
com o público interno e externo.

Oferecer maior suporte à gestão das unidades
judiciárias de primeiro grau

Curto Prazo: Criar a Divisão de Monitoramento e Apoio à Primeira Instância,
deﬁnindo suas atribuições

4. Priorizar a movimentação
processual célere e transparente.

Obs.: As ações futuras são uma intenção de realização a ser compatibilizada com a estratégia, orçamento e capacidade operacional
das unidades.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 | TRT 21

43

5

ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS
ESPECIAIS DA GESTÃO

5.1 Declaração do Ordenador de Despesa sobre a alocação de recursos
A estrutura de apoio à governança institucional, constituída de comitês
temáticos, vem atuando de maneira a subsidiar a Alta Administração na tomada de decisões.
Destacam-se os seguintes comitês:
Comitê de Gestão Estratégica;
Comitê de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau e de Orçamento de 		
Primeiro Grau; e
Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Recursos Orçamentários
Na elaboração da proposta orçamentária de 2019, realizada no
primeiro semestre de 2018, houve a participação efetiva dos comitês, realizando-se reuniões ampliadas com a participação de magistrados e servi-

MÁRCIO DE MEDEIROS
DANTAS
Ordenador de Despesas

dores, como forma de obter contribuições para a definição e alocação de
recursos orçamentários.
Os demais canais de comunicação com a Sociedade também foram utilizados pela Alta Administração, como: a pesquisa de satisfação do usuário externo, a pesquisa de clima organizacional (ambiente interno), as demandas da ouvidoria.
Dessa forma, foram garantidas as ações de manutenção das estruturas físicas e tecnológicas
existentes no TRT21-RN e aplicados recursos de investimento e custeio, com destaque na melhoria da
infraestrutura física e na segurança institucional de pessoas e bens.
Recursos Humanos
Mesmo diante da redução dos quadros de servidores e magistrados, diante da limitação
imposta pela Emenda Constitucional 95/2016, houve a aplicação da Resolução CNJ 219/2016 (conforme acordo homologado pelo CNJ no Procedimento de Controle Administrativo - 000755942.2017.2.00.0000, que priorizou o deslocamento de servidores, cargos e funções para a primeira
instância). Com essa iniciativa, houve uma efetiva priorização de recursos humanos para a atividade
fim, em especial para a primeira instância.
As unidades de apoio direto e indireto à atividade judicante vêm sendo reestruturadas ao longo
dos últimos anos, inclusive e principalmente em função da implantação de direcionadores externos
(resoluções dos Conselhos) e de sistemas de informação integrados (ex.: SIGEP, SCMP, SIGEO, eSOCIAL)
que vêm alterando significativamente os processos organizacionais e demandando um reordenamento das unidades.
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Neste sentido, a Alta Administração procurou atender prioritariamente aos projetos estratégicos, que serão estruturantes para a nova configuração organizacional do TRT21-RN.
Recursos Tecnológicos (TIC)
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, foi o referencial da Alta
Administração para a priorização e alocação de recursos nessa área. A estrutura de Governança e TIC,
em especial o CGTIC, tem atuação permanente da identificação e priorização das demandas, sempre
com foco na estratégia institucional.
Por fim, considerando informações extraídas dos sistemas SIAFI e Tesouro Gerencial, bem
como informações e conformidade legal demonstradas pelas áreas relevantes da gestão no decorrer
deste capítulo, DECLARO a confiabilidade e conformidade das informações prestadas.
5.2 Gestão Orçamentária e Financeira
CONFORMIDADE DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
O TRT21-RN é uma Unidade Orçamentária (UO 15122), contida na Unidade Orçamentária do
Órgão Superior denominado Justiça do Trabalho (UO 15000).
Na sua Lei Orçamentária Anual não existe “Programa Temático” vinculado ao PPA, mas sim
“Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado”, dentro do qual consta o Programa 0571
– Prestação Jurisdicional Trabalhista. Os objetivos do Programa encontram-se consignados no Relatório de Gestão do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), órgão que possui a função de
Setorial orçamentária e financeira da Justiça do Trabalho, consolidando todas as ações do Poder
Judiciário Trabalhista.
O CSJT é o órgão responsável pela uniformização e padronização de procedimentos orçamentários, financeiros, patrimoniais e contábeis adotados por todos os Tribunais Regionais do Trabalho,
realizando também auditorias periódicas nos Regionais.
Na Gestão Orçamentária e Financeira o TRT21-RN executa despesas exclusivamente por meio
do sistema SIAFI. A Justiça do Trabalho utiliza ainda o sistema SIGEO (Sistema Integrado de Gestão
Orçamentária), desenvolvido internamente, ferramenta destinada a auxiliar no Planejamento e Gestão
Orçamentária dos recursos.
No exercício de 2018 foi inscrito em Restos a Pagar não Processados o montante de R$ 3,4
milhões, incluindo valores descentralizados pelo CSJT. O valor representa apenas 1,18% do orçamento
total disponibilizado para execução pelo TRT21-RN.
Em 2018, a autorização concedida pelos órgãos superiores para o remanejamento de créditos
de despesas obrigatórias para discricionárias, viabilizou um melhor aproveitamento dos créditos disponibilizados para o TRT21-RN, incrementando o desempenho orçamentário do exercício.
Os atos de gestão estão em conformidade com a legislação aplicável à matéria, especificamente as Leis 4.320/1964, 8.666/1993 e 101/2000.
Os créditos orçamentários iniciais (originários) consignados na Lei Orçamentária Anual de 2018
(LOA/2018) do TRT21-RN totalizaram R$ 277 milhões. Durante o exercício algumas ações orçamentárias foram suplementadas e outras sofreram remanejamento de créditos, tendo finalizado o exercício
com créditos orçamentários da ordem de R$ 286,5 milhões.
Ocorreram também recebimentos de descentralizações de créditos internas (CSJT e TST) e externas (Justiça Federal e execução descentralizada de precatórios da administração direta e indireta),
da ordem de 5,4 milhões. Portanto, os recursos orçamentários totais (originários somados aos descentralizados) gerenciados pelo TRT21-RN foram da ordem de R$ 292 milhões.
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Créditos Orçamentários Geridos pelo TRT21-RN em 2018
DESPESAS FIXADAS NA LOA/ 2018

SUPLEMENTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS TOTAIS AUTORIZADAS/ 2018

R$ 277,01
MILHÕES

R$ 9,56
MILHÕES

R$ 286,56
MILHÕES

CRÉDITOS INTERNOS RECEBIDOS

CRÉDITOS EXTERNOS RECEBIDOS

R$ 3,66
MILHÕES

R$ 1,81
MILHÕES

DISPONIBILIZADO/2018

R$ 292,03
MILHÕES
Fonte: SIAFI 2018 (16/01/2019)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O TRT21-RN executa diretamente os créditos orçamentários disponibilizados na LOA. O
orçamento recebido do CSJT e TST (descentralização interna) tem influência direta no alcance dos
objetivos institucionais, visto que são aplicados
em Tecnologia da Informação e em Capacitação
de recursos humanos.
Do orçamento total disponibilizado em
2018 de R$ 292 milhões, foram empenhados R$
286,9 milhões, representando 98,26%, e liquidados R$ 283,5 milhões, representando 97,08%.

EXECUÇÃO FINANCEIRA
Os valores pagos no exercício totalizaram R$ 283,4 milhões, representando 97,04% do orçamento total disponibilizado em 2018.
Desse montante, R$ 255,7 milhões foram gastos com Pessoal, representando um percentual de
90,26% do orçamento total disponibilizado.
Em 2018 foram pagos R$ 2,7 milhões de restos a pagar (processados e não processados), que
somado aos pagamentos efetuados do exercício somam R$ 286,1 milhão de execução financeira.
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VALORES PAGOS PELO TRT21-RN EM 2018

*incluem além das despesas de pessoal (grupo 1) os auxílios alimentação, saúde, creche, funeral e natalidade
Fonte: SIAFI 2018 (30/01/2019)

Gastos com Pessoal: compreendem as despesas de pessoal e encargos sociais, além dos gastos
com benefícios assistenciais a servidores e magistrados: auxílio transporte, alimentação, saúde, pré-escolar, funeral e natalidade.
Despesas de Custeio: compreendem as despesas com aquisições de bens de consumo e serviços, capacitação de servidores e magistrados, manutenção das atividades institucionais como por exemplo: água, energia, limpeza, vigilância, etc., despesas direcionadas a tecnologia da informação e comunicação, comunicação institucional, dentre outras.
Investimentos: compreendem os gastos efetuados com aquisição de material permanente,
obras, instalações, equipamentos de TIC, etc.
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DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR GRUPO E POR ELEMENTO DE DESPESAS
Gastos com Pessoal: o aumento de 4,32% no total gasto em relação a 2017 decorreu da
implantação de duas parcelas da Lei 13.317/2016 (lei que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União) que já estavam previstas e com recursos orçamentários
alocados na Lei Orçamentária Anual para 2018.
Despesas de Custeio: Em 2018 foi pago de custeio o valor de R$ 22,1 milhões, utilizados para
a manutenção do órgão. As despesas mais significativas foram R$ 6,7 milhões com locação
de mão de obra, R$ 4,1 milhões com serviços de terceiros – Pessoa Jurídica, e R$ 2,6 milhões
com serviços de TIC.
Investimentos: o pagamento de investimentos em 2018 aumentou significativamente com
relação a 2017. Em 2017, como o TRT21-RN foi diretamente afetado pela crise econômica,
não foi possível realizar investimentos em equipamentos. Em 2018, com a possibilidade de
remanejamento de créditos orçamentários de custeio para investimentos no montante de
R$ 2,1 milhões, foi possível a compra de materiais permanentes necessários à melhoria dos
equipamentos utilizados na prestação jurisdicional.
Para as despesas de custeio e investimentos, houve ainda um incremento de dotação orçamentária de acordo com a inflação do exercício de 2017, conforme consta da Emenda Constitucional 95/2016.
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Gestão de precatórios:
No exercício de 2018, o TRT21-RN recebeu créditos orçamentários descentralizados para pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor da administração pública federal direta e indireta,
conforme quadro a seguir:

REQUISIÇÕES
DE PEQUENO
VALOR (RPV)

PRECATÓRIOS

TIPO

VALOR PAGO

Nº DE
PROCESSOS

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

Administração Direta

171.245,72

9

23

Administração Indireta

1.360.900,61

23

1.671

SUB-TOTAL 1:

1.532.146,33

32

1.694

TIPO

VALOR PAGO

Nº DE
PROCESSOS

Nº DE
BENEFICIÁRIOS

Administração Direta

1.713.388,89

2

2

Administração Indireta

73.260,38

1

1

SUB-TOTAL 2:

1.786.649,27

3

3

3.318.795,60

3

3

TOTAL (1+2)

Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças-TRT21-RN
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Principais desaﬁos e ações futuras
Desaﬁos

Ações Futuras

Objetivos Estratégicos

Curto Prazo: Iniciar o Projeto estratégico de Elaborar
Plano (Política) de Gestão Orçamentária;

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Curto Prazo: Deﬁnir agenda e cronogramas de reuniões dos Comitês Orçamentários de 1º e 2º Graus;

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: Mapear, modelar e implementar o processo de Gerir o Planejamento Orçamentário;

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

Curto Prazo: Implementar o Projeto do Plano de
Contratações do TRT21-RN alinhado a estratégia do
TRT21-RN e servindo de insumo (entrada) para o Planejamento Orçamentário

10. Garantir os recursos
orçamentários e priorizar
sua execução na estratégia.

Médio Prazo: Criar um módulo de Gestão Orçamentária no APOEMA.

8. Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC.

Curto Prazo: Capacitar servidores da COF, bem como
outras unidades em Tesouro Gerencial, SIAFI, SIOP,
ampliar sua utilização como ferramenta de auxílio à
tomada de decisão;

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: Iniciar o Projeto SIGEO para acompanhamento sistemático da evolução do Sistema Nacional e
sua integração com o EFD-Reinf;

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21.

Curto Prazo: Participar do Projeto do SIGEP e acompanhar sua integração com o e-Social.

7. Promover a melhoria da
qualidade e vida e a valorização das pessoas.

Curto Prazo: Capacitar servidores da COF, DLC, gestores
de contratos, bem como outras unidades para utilização do SILC.

10. Garantir os recursos
orçamentários e priorizar
sua execução na estratégia.

Diﬁculdade em adequar
o orçamento às necessidades atuais, em decorrência dos cortes que
ocorrerão
em
2020,
conforme estabelecido
na EC nº 95/2016,
quando a JT não irá mais
receber o aporte de
0,25% da receita do
Poder Executivo

Curto Prazo: Ampliar a utilização do SIGEO para
facilitar a gestão orçamentária e ﬁnanceira, inclusive no
que se refere a Relatório de Transparência da Gestão,
melhorias na gestão dos contratos, controle do desempenho orçamentário.

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Ausência de controles
sistêmicos,
integrados
na gestão dos Contratos
Administrativos
do
TRT21-RN (COF, SELIC e
SECOM), diﬁculdade em
localizar
informações
consolidadas dos contratos administrativos do
TRT21-RN, utilização de
controles em planilhas
excel sujeitas a riscos de
falha humana e perda
de dados.

Curto Prazo: Adotar, de modo contínuo, controles
integrados das contratações por meio do SILC, SIGEO e
Tesouro Gerencial

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

Necessidade de atualização das atribuições da
Coordenadoria
Orçamento e Finanças

Médio Prazo: Atualizar as atribuições da COF no Regulamento Geral e no Manual de Atribuições Setoriais

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Ausência de um Processo
estruturado, formalizado
com deﬁnição de papéis
e responsabilidades, mais
participativo e alinhado
com a estratégia organizacional com o objetivo
de aperfeiçoar o ﬂuxo de
Planejamento Orçamentário anual e plurianual, a
execução e a gestão
orçamentária e contábil.

Baixo conhecimento em
ferramentas gerenciais e
sistemas
nacionais
exemplo: Tesouro Gerencial, SIGEO, SIGEP, SILC
(Sistema de Licitação e
Contratos)

Obs.: As ações futuras são uma intenção de realização a ser compatibilizada com a estratégia, orçamento e capacidade operacional
das unidades.
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5.3 Gestão de Pessoas
CONFORMIDADE
O TRT21-RN realiza o controle e acompanhamento:
Da entrega das Declarações de Bens e Renda;
O controle e acompanhamento dos registros de informação no e-Pessoal;
O atendimento das determinações e recomendações dos Órgãos de Controle;
O acompanhamento dos processos instruídos a título de Reposição ao Erário e;
O acompanhamento de concessões, licenças e benefícios.
As figuras abaixo demonstram o atingimento do nível aprimorado nos itens relacionados
a: transparência, responsabilidade e prestação de contas, e zelar por princípios de ética e conduta.
No nível intermediário o TRT21-RN foi avaliado nos seguintes critérios: construção de ambiente de
trabalho ético e favorável, estabelecer a estratégia da organização, estabelecer o modelo de governança e estratégia da organização, assegurar a efetiva atuação da auditoria interna, e desenvolver as
competências dos colaboradores e dos gestores.
Identifica-se também oportunidades de melhorias no itens: Promover a gestão estratégica
para Pessoas e o estabelecimento de modelo e formas de monitoramento de desempenho em
gestão de pessoas. Ressalte-se ainda a necessidade de aperfeiçoar o item referente a sucessão de
cargos, gestão do conhecimento e políticas para retenção de talentos entre os colaboradores do
TRT21-RN.

Perfil Funcional
No final do exercício de 2018 o TRT21-RN contava com um quantitativo de 55 magistrados e 642
servidores do quadro próprio de pessoal. Complementando a força de trabalho desta Corte, contava
ainda com mais 41 servidores cedidos de outros órgãos e 9 servidores removidos para acompanhamento de cônjuge, totalizando uma força de trabalho de 692 servidores. Esse quantitativo representa
uma redução de 8,68% da força de trabalho em relação ao final do ano de 2017. Possui 33 cargos vagos,
representando 4,88% do seu quadro de pessoal sem possibilidade de reposição ante as restrições orçamentárias para provimentos de cargo impostas pelo Lei Orçamentária Anual.
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O gráfico representa a distribuição da força de trabalho por gênero:

Fonte: SRH/TRT21

O TRT21-RN conta com 25,72% do seu quadro de pessoal na faixa etária entre 51 e 55 anos.
Podemos ver abaixo a distribuição da faixa de idade dos servidores:

Fonte: SRH/TRT21

52

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 | TRT 21

Do total de servidores do TRT21-RN, 8,82% já implementaram requisitos para aposentadoria - e
estão em abono de permanência. Em 2018 ocorreram 13 aposentadorias e até o final de 2020 mais 62
servidores estarão aptos a se aposentarem, de acordo com as regras vigentes atualmente.
O TRT21-RN realizou em 2018 concurso público para provimento de cargos efetivos de Analista
Judiciário, Área Judiciária, sem especialidade, e para o cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa,
sem especialidade, onde 18.505 candidatos disputaram 3 vagas. Com as restrições orçamentárias estabelecidas pela Lei Orçamentária Anual, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) autorizou
provimento de 14 cargos vagos em decorrência de aposentadorias, não sendo possível, dessa forma,
preencher todos os cargos que se encontravam vagos, finalizando o exercício com um saldo de 33
cargos a serem providos.
A Lei 11.416/2006, a Resolução CSJT nº 63/2010 e a Resolução CNJ 219/2016 são normativos que
estabelecem lotação em relação às atividades da área fim e da área meio, e limite de quantitativo máximo de cargos em comissão e de funções comissionadas. Temos a seguinte distribuição no TRT21-RN:

Fonte: SRH/TRT21

Fonte: SRH/TRT21
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CARREIRA E REMUNERAÇÃO
O corpo funcional do TRT21-RN é composto por Magistrados e Servidores. A admissão dos juízes se dá por seleção de provas e títulos, no cargo inicial de juiz do trabalho substituto, podendo chegar até ao cargo de Desembargador do Trabalho. Há ainda, aqueles que são admitidos para o cargo
de Desembargador pelo quinto constitucional.
A Lei 11.416/2006 dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União,
e estabelece as carreiras de Analista Judiciário, Técnico Judiciário e Auxiliar Judiciário, estando esta
última em processo de extinção. Elas são estruturadas nas seguintes áreas de atividade: área judiciária, área de apoio especializado e área administrativa, e são agrupadas em 3 classes e 13 padrões.
Segue abaixo a estrutura remuneratória do início de cada carreira de cada cargo:

Fonte: SRH/TRT21

Os servidores em início de carreira ingressam na classe A, padrão 1, progredindo anualmente.
O desenvolvimento dos servidores nos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de
Pessoal do Poder Judiciário dar-se-á mediante progressão funcional e promoção. A progressão funcional
é a movimentação do servidor de um padrão para o seguinte dentro de uma mesma classe, observado o
interstício de um ano, sob os critérios fixados em regulamento e de acordo com o resultado de avaliação
formal de desempenho.
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DESPESA COM PESSOAL
EXERCÍCIO 2018

Já a promoção é a movimentação do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro
padrão da classe seguinte, observado o interstício de
um ano em relação à progressão funcional imediatamente anterior, dependendo, cumulativamente, do
resultado de avaliação formal de desempenho e da
participação em curso de aperfeiçoamento.
A classe/padrão inicial é “A1” e o último nível
da carreira é “C13”. 42,47% da carreira de analista e
74,05% da carreira de técnico do quadro próprio de
pessoal do TRT21-RN encontram-se no último nível
da carreira, o que representa 60,44% dos servidores
nesse patamar funcional.

Fonte: SIAFI/CONOR

Capacitação: estratégia e números
A Escola Judicial do TRT21-RN é a unidade responsável pela realização dos cursos de capacitação para servidores e magistrados no âmbito do TRT21-RN. Foram realizadas 109 ações de capacitação,
totalizando 1010 horas de cursos, resultando em 2935 participantes certificados, sendo 169 magistrados
e 2766 servidores. Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial devem participar de cursos de desenvolvimento gerencial é obrigatória, a cada 2 (dois) anos, conforme estabelece a Lei 11.416/2006. Em 2018 o Programa de Desenvolvimento Gerencial - PDG certificou
150 participantes e ofertou mais de 110 h/aulas para esses Gestores, possibilitando adequar a necessidade de capacitação e o tempo disponível para realização dessas ações formativas.
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Ao longo de 2018, o propósito essencial da Escola Judicial foi incrementar as ações de formação inicial e continuada de magistrados e servidores. Para tanto, o foco do Programa de Formação
foi a discussão acerca do impacto que as alterações contidas no Novo Código de Processo Civil e na
Reforma Trabalhista causaram na Justiça do Trabalho, por meio de ações formativas com docentes
referendados pelo Tribunal Superior do Trabalho e Escola Nacional de Aperfeiçoamento da Magistratura do Trabalho – ENAMAT, como a participação de ministros e acadêmicos renomados nacional
e internacionalmente.
Em 2018, a Escola Judicial do TRT21-RN realizou o Curso Reforma Trabalhista em doze módulos, investigando seu impacto entre os mais diversos aspectos na Justiça do Trabalho e nos direitos e deveres dos jurisdicionados, com a presença de professores renomados por todo o país: ministro Alexandre Agra Belmonte, Sérgio Torres Teixeira, Luciano Dórea Martinez Carreiro, Fábio Porterla
Lopes de Almeida, Georgenor de Sousa Franco Filho, Roberta Correa de Araújo Monteiro, Vólia
Bomfim Cassar, Bento Herculano Duarte Neto, Leone Pereira da Silva Júnior, Otávio Amaral Calvet
e Ney Stany Morais Maranhão.
Destaca-se no Programa
de Formação Continuada a Conferência proferida pelo jusfilósofo
Robert Alexy, da Universidade de
Kiel, Alemanha, realizado em parceria com a Escola da Magistratura da Justiça Federal do RN
(ESMAFE) da Justiça Federal do
RN e o TRE-RN.
Esta parceria institucional
para a cooperação acadêmica no
Judiciário Federal Potiguar resultou na implantação da primeira turma de pós-graduação em Gestão do Judiciário no Rio Grande
do Norte, onde 40 servidores dos três órgãos estão juntos se capacitando e aprimorando suas competências para a melhoria da eficiência na oferta de serviços aos jurisdicionados.
A realização do Encontro Institucional de Magistrados e Servidores foi também um marco
desta gestão, oportunizando o debate de temas de interesse de todos os membros da Justiça do
Trabalho do RN, mediante a realização de Conferências, Oficinas e elaboração de proposições para
implementação de diretrizes administrativas no âmbito do TRT21-RN.
Ao mesmo tempo, foram empreendidas inovações no programa de formação continuada de
servidores e gestores do Tribunal. Deu-se continuidade à experiência pioneira de implementação do
Itinerário Formativo do Programa de Desenvolvimento Gerencial (PDG), enfatizando o alinhamento
das práticas pedagógicas com o Planejamento Estratégico e a Gestão de Governança de Pessoas.
A realização deste Projeto configurou-se como uma ação inovadora por permitir aos gestores a seleção de temas e docentes que auxiliassem nas práticas de gestão tanto das áreas jurídicas quanto
das áreas administrativas. Assim, observou-se a autonomia e o interesse dos participantes nos cursos
de gestão oferecidos pela Escola Judicial do TRT21-RN.
Houve também um continuado investimento na formação e atualização de servidores para
o domínio das ferramentas do Processo Judicial Eletrônico - Pje, promovendo o compartilhamento
de conhecimentos junto ao público externo que utiliza o Pje e a Justiça do Trabalho.
Não se pode deixar de mencionar, na missão da Escola Judicial de compartilhar saberes e práticas que contribuam para o desenvolvimento humano, o papel do Núcleo de Direitos
Humanos do TRT21-RN e do de Trabalho Seguro, que têm desenvolvido ações sociais junto aos juris56
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dicionados e à comunidade em
geral, de estímulo à conscientização de direitos, de combate
ao trabalho infantil, à exploração sexual infanto-juvenil e ao
trabalho inseguro, e de estímulo
à aprendizagem e ao conhecimento.
Em 2018, a Revista do
TRT21-RN foi revitalizada em
formato físico e digital, contando com artigos de vários ministros e personalidades notáveis
do Direito nacional. A Biblioteca classificou o acervo de Direito do Procurador Miguel Josino Neto (in memorian), cedido ao
TRT21-RN por sua família, revitalizando o acervo existente.
O Setor de Gestão Documental e Memória integrante da Escola Judicial implantou o Laboratório para higienização e recuperação de Processos históricos ou documentos raros, possibilitando
a preservação da memória institucional e o acesso de pesquisadores e estudiosos da comunidade
interna e externa.
Cumpre destacar os resultados significativos alcançados pela atuação inovadora da Escola
no ano de 2018, havendo quase 3.000 participantes certificado em cerca de 100 eventos realizados.
Projetos SIGEP e e-Social
O CSJT, através da Resolução nº
217/2018, instituiu definitivamente o Sistema Integrado de Gestão de Pessoas
(SIGEP) como solução corporativa nacional voltada à gestão dos quadros de
pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho. O projeto de implantação do SIGEP
no TRT21-RN teve início ainda em 2017
e, em 2018, foram concluídas a migração
dos dados a partir do sistema legado. A
homologação dos módulos principais
do novo sistema, resultou no início da
operação do SIGEP. Destaque-se que o SIGEP proverá a base de dados para o funcionamento de outro sistema, de adoção obrigatória por parte de todas as organizações públicas e privadas, o e-Social.
O Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) foi instituído pelo Decreto 8.373/2014 para que o Governo Federal possa ser comunicado de
forma unificada sobre informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas à contratação
e utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício.
Para atender essa nova forma de prestar informações, o SIGEP foi reestruturado para conter
os dados necessários para a geração dos eventos do eSocial, havendo criação de novos campos no
sistema e padronização de tarefas. Trabalhou-se no estudo dos eventos a serem enviados, identificando a necessidade de adequação de rotinas e saneamento de dados para que a base de dados do
SIGEP esteja consistente, tornando-se apta a gerar os eventos de envio ao eSocial. A obrigatoriedade
de envio de eventos no eSocial iniciará em janeiro de 2020 para os órgãos públicos.
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Principais desaﬁos e ações futuras
Desaﬁos
Ausência de Plano de Gestão de
Pessoas determinando a prioridade
das ações

Ações Futuras

Objetivos Estratégicos

Curto Prazo: Elaborar e implementar Plano
de Gestão de Pessoas do TRT21-RN

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Curto Prazo: Priorizar e retomar o Projeto
de Gestão por Competência
Necessidade de retomar o projeto
de Gestão por Competências com a
reformulação da comissão e atualização das competências mapeadas

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Médio Prazo: Mapear Competências, Atitudes e Habilidades dos colaboradores

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Médio Prazo: Promover o pleno funcionamento do módulo de Gestão de Competência no SIGEP

8. Aprimorar a infraestrutura e a governança de
TIC.

Diﬁculdade em compatibilizar os
processos organizacionais com os
requisitos dos Projetos SIGEP e do
e-Social

Médio Prazo: Continuidade e conclusão
dos Projetos SIGEP e e-Social

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Ausência de mapeamento das
possíveis aposentadorias no exercício e os impactos que elas podem
gerar na continuidade dos serviços

Curto Prazo: Elaborar, encaminhar e
aprovar o Plano para acompanhamento
das aposentadorias iminentes no TRT21-RN

7. Promover a melhoria
da qualidade e vida e a
valorização das pessoas.

Inadequação do posicionamento
institucional do Serviço Médio no
TRT21-RN

Curto Prazo: Desvincular a SEAMO da CGP
e vincular à Presidência ou à Diretoria Geral

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Baixo conhecimento de servidores
em
ferramentas
tecnológicas
(Kanboard, Google Drive, Agenda,
Hangouts)

Curto Prazo: Capacitar servidores para
plena utilização das ferramentas de trabalho a sua disposição

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Diﬁculdade de comunicação ampla
– informações não ﬂuem para todos.
(interação com Pessoal)

Médio Prazo: Elaborar um plano de comunicação interna e externa (página, sistema)

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Necessidade de atualização das
atribuições da Escola Judicial

Médio Prazo: Revisar o Regimento Interno
e as competências dos cargos da EJUD,
com destaque aos coordenadores pedagógico e do núcleo de pesquisa.

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Curto Prazo: melhorar o processo de gestão
dos processos (rotinas) da EJUD, com uso
de metodologias de gestão de projetos e
processos
e
ferramentas
(Kanboard,
Hangouts, Google Drive)

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: melhorar o processo de gestão
dos processos (rotinas) da EJUD, com uso
de metodologias de gestão de projetos e
processos
e
ferramentas
(Kanboard,
Hangouts, Google Drive)

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Médio Prazo: Implementar as tecnologias
educacionais (ex.: EAD, vídeos aulas)

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Médio Prazo: Capacitar os formadores em
EAD

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Reduzido quadro de servidores

Necessidade de treinamento
em novas tecnologias
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Curto Prazo: Firmar convênios com órgãos
externos (ex.: UFRN, IFRN, TRE, JFRN,

6. Implementar a gestão

Reduzido quadro de servidores

Hangouts, Google Drive)
Curto Prazo: melhorar o processo de gestão
dos processos (rotinas) da EJUD, com uso
de metodologias de gestão de projetos e
processos
e
ferramentas
(Kanboard,
Hangouts, Google Drive)

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Médio Prazo: Implementar as tecnologias
educacionais (ex.: EAD, vídeos aulas)

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Médio Prazo: Capacitar os formadores em
EAD

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Diﬁculdade de promover ações
inovadoras – possibilidades de
abraçar o novo;

Curto Prazo: Firmar convênios com órgãos
externos (ex.: UFRN, IFRN, TRE, JFRN,
ESMARN, ENAMAT, CONEMATRA, SICOOB-JUD) para otimizar as contratações e ampliar
as possibilidades de capacitação

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21-RN.

Ausência de Plano Pedagógico
Institucional para capacitação e
treinamento de magistrados e
servidores

Médio Prazo: Elaborar o Plano Tático da
EJUD

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: Caracterizar e melhorar os
processos organizacionais da EJUD

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Médio Prazo: Realocar servidores para
auxiliar no suporte dos serviços administrativos da EJUD

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: Implementar o sistema de
suporte, módulo EJUD, do SIGEP. Aperfeiçoar mecanismos de controle de frequência
nos cursos e treinamentos realizados pela
EJUD

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Médio Prazo: Concluir o Planejamento
Estratégico (Projeto Político Pedagógico) da
EJUD

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: Implantar o processo de gerir o
orçamento anual da EJUD

10. Garantir os recursos
orçamentários e priorizar
sua execução na estratégia.

Curto Prazo: Deﬁnir o Intinerário Formativo
por competências no Plano Anual de Capacitação

10. Garantir os recursos
orçamentários e priorizar
sua execução na estratégia.

Necessidade de treinamento
em novas tecnologias

Diﬁculdade na melhoria dos
Processos Organizacionais da EJUD.
Insuﬁciência de servidores

Falta de sistemas que dêem suporte
e facilitem o trabalho e minimizem
erros. (E.g.. sistema de controle de
carga horária)

Falta de planejamento e alinhamento orçamentário da EJUD
como o institucional (TRT21-RN)

Obs.: As ações futuras são uma intenção de realização a ser compatibilizada com a estratégia, orçamento e capacidade
operacional das unidades.

5.4 Gestão de Licitação e Contratos
Conformidade legal
O TRT21-RN conta com a Assessoria Jurídico-Administrativa, o que garante a conformidade das
contratações com os normativos legais, principalmente com as Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006, Decretos 8.538/2015 e 9.507/2018, além da Resolução CNJ 182/2013 e das Instruções Normativas do Ministério do Planejamento, principalmente a IN 05/2017 (STI/MP).
Índice de Governança e Gestão de Contratações do TCU (iGOV)
O levantamento realizado pelo TCU em 2018 acerca da governança e gestão em contratações em diversas organizações públicas resultou para o TRT21-RN o perfil constante na figura abaixo.
Nela podemos verificar que os melhores índices estão relacionados a vedação de atos de cogestão
e a controles internos da gestão das contratações, enquanto que é preciso aperfeiçoar o monitoramento de desempenho da gestão de contratações pela Alta Administração.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018 | TRT 21

59

Detalhamento das Licitações
O que licitamos:
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Aquisições através de Pregões eletrônicos/concorrência homologados em 2018, por finalidade
(% do valor):

Aquisições através de
Adesões a Atas de Registro
de Preços (% do valor
Contratado):

Aquisições como Órgão
participante de Sistema
de Registro de Preços  
(% do valor contratado):
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Aquisições através de Registros de Preços – TRT21 - como órgão gerenciador (% do valor contratado):

Comparativo entre o valor estimado
e o homologado nos Pregões/Concorrência
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Contratações Diretas:
Nossas contratações diretas
Contratação direta é aquela realizada pela Administração Pública sem o prévio procedimento licitatório, através das dispensas e inexigibilidades de licitação.
A dispensa ocorre quando não se justifica a abertura de licitação, como por exemplo: quando se tratar de pequeno valor; emergência ou calamidade pública, guerra ou perturbação da ordem;
licitação anterior sem interessados; e demais hipóteses constantes do art. 24 da Lei 8.666/93, inclusive para contratação de fornecimento de energia elétrica (inciso XXII).
A inexigibilidade ocorre quando há inviabilidade ou impossibilidade de competição,
como o fornecimento exclusivo de determinado produto ou serviço.
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Gastos das contratações por finalidade
Em 2018 foram
pagos em contratações relativas a custeio e investimento de
capital o montante de
R$ 19.967.539,64.

Fonte: Tesouro Gerencial - Relatório de Gastos por Modalidade de Contratação e Natureza
da Despesa Detalhada, extraído em 11/02/19 (Unidades Orçamentárias: 15122-TRT21-RN e 15101: TST)
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Fonte: Tesouro Gerencial - Relatório de Gastos por Modalidade de Contratação e Natureza da Despesa Detalhada,
extraído em 11/02/19 (Unidades Orçamentárias: 15122-TRT21-RN e 15101: TST) .
Obs: As contratações de TIC estão na seção 5.6 - Gestão de Tecnologia da Informação.

Contratações mais relevantes
As contratações mais relevantes do TRT21-RN estão alinhadas com os objetivos constantes do
Planejamento Estratégico 2015-2020.
Dentre as contratações mais relevantes do TRT21-RN estão as de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, principalmente em virtude da necessidade de dar suporte aos sistemas essenciais da
Justiça do Trabalho, em especial ao Processo Judicial Eletrônico - PJe, que está relacionado diretamente
à prestação jurisdicional.
As contratações de TIC têm relação com o objetivo estratégico institucional “Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC” e as mais relevantes estão detalhadas na seção 5.6 - Gestão da Tecnologia da Informação deste capítulo, onde também estão definidos os principais sistemas e projetos por
cadeia de valor.
Também merecem destaque as contratações relativas a obras e serviços de engenharia que
contribuíram para a melhoria da infraestrutura, com a readequação de espaços físicos do TRT21-RN,
conforme consta da seção 5.5 - Gestão Patrimonial e Infraestrutura, e estão associadas principalmente
ao objetivo estratégico “Garantir a segurança institucional com infraestrutura adequada”.
Outras contratações que também tiveram relevância dizem respeito ao funcionamento administrativo do TRT21-RN, como serviços de vigilância; limpeza; apoio administrativo; manutenção predial;
fornecimento de energia e água; serviço de correios; contratação de empresa especializada em agenciamento de viagens; fornecimento e instalação de chiller; contratação de empresa especializada em
coleta, avaliação, análise e diagnóstico da qualidade do ar de áreas climatizadas; além da aquisição de
equipamentos médicos e odontológicos.
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Principais desaﬁos e ações futuras
Desaﬁos

Ações Futuras

Objetivos Estratégicos

Restrição Orçamentária imposta
pela Emenda Constitucional n.
95/2016

Curto Prazo: Levantamento minucioso de
quais contratações são relevantes e quanto
essas contratações podem ser suprimidas.

10. Garantir os recursos
orçamentários e priorizar
sua execução na estratégia.

Aprimoramento nos controles de
gastos, visando manter a qualidade
dos serviços e das aquisições

Curto Prazo: Elaborar um diagnóstico de
contratações e avaliar alternativas para ajuste
do cenário atual. Plano de Contratações

10. Garantir os recursos
orçamentários e priorizar
sua execução na estratégia.

Necessidade de melhor capacitar
os servidores que compõem a
Divisão de Licitações e Contratos

Curto Prazo: Demandar a EJUD para
alinhar o Plano Pedagógico Institucional
aos Planos Táticos Setoriais, inserindo
cursos de formação para servidores da área
de licitações e contratos

6. Implementar a gestão de
pessoas por competências
no TRT21-RN.

Baixo conhecimento dos servidores
em ferramentas gerenciais e nos
sistemas nacionais, principalmente
no SIGEO, SILC e Tesouro Gerencial

Curto Prazo: Demandar a EJUD para
alinhar o Plano Pedagógico Institucional
aos Planos Táticos Setoriais, inserindo capacitações de servidores para utilização de
ferramentas tecnológicas como SIGEO,
SILC e Tesouro Gerencial.

6. Implementar a gestão de
pessoas por competências
no TRT21-RN.

Baixo conhecimento em relação
à infográﬁcos

Curto Prazo: Demandar a EJUD para
alinhar o Plano Pedagógico Institucional
aos Planos Táticos Setoriais, inserindo
cursos para capacitar servidores em
ferramentas gráﬁcas básicas

6. Implementar a gestão de
pessoas por competências
no TRT21-RN.

Falta de ferramenta que possibilite a publicação no Portal da
Transparência

Curto Prazo: Implementação do Projeto de
Gestão do Conteúdo pela TI

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público interno
e externo.

Falta de Função Comissionada para
Pregoeiro

Curto Prazo: Demandar a Alta Administração sobre a necessidade de estímulo para a
retenção de servidores nas atividades de
pregoeiro

6. Implementar a gestão de
pessoas por competências
no TRT21-RN.

Desconforto ambiental em função
do barulho provocado pelo Chiller

Curto Prazo: Apresentar soluções desenvolvidas pela Engenharia para a Alta Administração

7. Promover a melhoria da
qualidade e vida e a valorização das pessoas.

Baixo conhecimento de servidores
em elaboração de Termo de
Referência, Estudos Preliminares,
pesquisa de preço, gestão e ﬁscalização de contratos para evitar
retrabalhos na formalização da
demanda para contratação

Curto Prazo: Demandar a EJUD para
alinhar o Plano Pedagógico Institucional
aos Planos Táticos Setoriais, inserindo
cursos de capacitação em planejamento
das contratações e gestão/ ﬁscalização de
contratos

6. Implementar a gestão de
pessoas por competências
no TRT21-RN.

Ausência de um Processo estruturado, formalizado com deﬁnição de
papéis e responsabilidades, alinhado com a estratégia organizacional com o objetivo de aperfeiçoar
o ﬂuxo de Planejamento das
Contratações

Médio Prazo: Implementar o Projeto do
Plano de Contratações do TRT21-RN alinhado a estratégia do TRT21-RN e servindo de
insumo (entrada) para o Planejamento

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público interno
e externo.

Obs.: As ações futuras são uma intenção de realização a ser compatibilizada com a estratégia, orçamento e capacidade
operacional das unidades.
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5.5 Gestão do Patrimônio e Infraestrutura
Principais investimentos em infraestrutura
Conformidade legal
Resolução nº. 70/2010-CSJT, alterada pela Resolução 130/2013-CSJT, Lei nº. 8.666/93 e pertinentes normatizações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Investimentos
Distribuídos em obras e serviços, manutenções de sistemas prediais e aquisições de equipamentos, mobiliários e software, tanto para a capital quanto para o interior, objetivando o incremento da segurança patrimonial, a valorização dos servidores e cidadãos e a eficiência da prestação jurisdicional, em
2018 foram investidos R$ 5.305.520,04, no aperfeiçoamento da infraestrutura orgânica do TRT21-RN.
A garantia da segurança institucional demandou, entre outras, ações visando ao aprimoramento
das estruturas físicas de controles de acessos de pessoas e a guarnição perimetral, por intermédio da edificação de muros, gradis e portões.
Em setembro/2018 foram inauguradas as novas instalações do Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania de Natal, o CEJUSC MAR, composto por dez salas de audiências individuais, duas
salas para audiências coletivas, salas de reuniões, salas para juízes e uma ampla área de espera e recepção, dispostos em mais de 600 m2 ambientados tematicamente com painéis fotográficos de dez praias
do Rio Grande do Norte, constituindo-se num espaço de tranquilidade, ideal para a pacificação dos conflitos trabalhistas e harmonização das relações entre empregados e empregadores.
Prestigiando a saúde dos servidores, o Prédio-Sede do TRT21-RN
reinaugurou seu Setor de Assistência

Infraestrutura�

Valor (R$)*�

Médico Odontológica – SEAMO, totalmente reformado, o qual novamente

Obras e Serviços�

1.985.579,17�

Manutenções�

1.948.591,87�

Equipamentos�

635.080,00�

com a estratégia da instituição e ad-

Mobiliário�

576.969,00�

vindos das realizações dirigidas às me-

Software�

159.300,00�

reuniu num único espaço os atendimentos médicos e odontológicos.
Os

resultados

sintonizados

lhorias da segurança institucional, da
efetividade da prestação jurisdicional,
do bem estar das pessoas, assim como
das ações ordinárias de manutenção,
corroboraram a política de investimentos em infraestrutura e equipamentos
no ano de 2018 determinada pela Ad-

Total�

5.305.520,04�

(*) Valores efetivamente pagos
Fonte: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura
do TRT21-RN

ministração do TRT21-RN em consonância com os seus objetivos.
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Distribuição de Valores - Infraestrutura

Desfazimento de ativos
Conformidade legal
O TRT21-RN realiza alienação de bens inservíveis, na forma da Lei nº. 8.666/93, de 21/06/1993, do
Decreto 9.373/2018, do Capítulo III do Ato nº. 43 do CSJT e do ATO do TRT21/GP Nº. 471/2017. Os processos de Aviso de Desfazimentos de Bens são publicados no site do Tribunal, no link do portal da transparência - http://www.trt21.jus.br/Html/DesfazimentoBens.asp, e veiculados no SIAFI.
Desfazimento de bens
O TRT21-RN realiza desfazimento de bens quando estes se tornam
sem utilidade para a instituição. A iniciativa obedece aos ditames da Lei nº.
8.666/93, do Decreto 99.658/1990 e de
normas internas da Justiça do Trabalho. No ano de 2018, foram efetuados
quatro desfazimentos de bens, sendo:
382

equipamentos de informática;

209 móveis em geral; 06 automóveis;
e 52 bebedouros, no montante de RS
530.443,21.
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AVISO DE DESFAZIMENTO DE BENS Nº. 001 A 004/2018
BENEFICIÁRIO

ITENS

Marinha do Brasil

102

Ministério da Educação - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande
do Norte (IFRN)

192
13

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

298

Estado do Rio Grande do Norte

20

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Justiça Federal no Rio Grande do Norte - Direção do Foro

11

Prefeitura Municipal de Taboleiro Grande/RN

5

Prefeitura Municipal de Touros/RN

8
649

TOTAL DE ITENS

Fonte: Coordenadoria de Logística e Patrimônio do TRT21-RN

Locações de imóveis e equipamentos
O TRT21-RN possui contrato de locação, instalação e manutenção de 02 (dois) PABX IP/TDM destinados ao prédio sede de Natal e ao prédio de Mossoró, no valor de R$ 97.639,92.
Em 2018 o TRT21-RN possuía apenas um contrato de locação de imóveis, destinado a locação
de salas para funcionamento do serviço odontológico, no valor anual de R$ 84.086,40. Porém, devido a
reforma das instalações prediais do prédio sede, com disponibilização de espaço para os atendimentos
odontológicos, o contrato perdeu o objeto e foi encerrado em 18/12/2018.
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Principais desaﬁos e ações futuras
Desaﬁos

Ações Futuras

Objetivos Estratégicos

Necessidade de atualização do
Plano de Obras deﬁnindo critérios e
prioridades para os serviços de
engenharia e infraestrutura do
TRT21-RN

Curto Prazo: Elaborar e aprovar o novo
Plano de Obras do TRT21-RN

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

Necessidade de capacitação e
formação contínua de servidores
nas áreas de engenharia e gestão
de patrimônio

Curto Prazo: Demandar a EJUD para
alinhar o Plano Pedagógico Institucional
aos Planos Táticos Setoriais, para a formação de servidores na área de engenharia e
gestão de patrimônio

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21.

Ausência de Plano de Desfazimento de Bens

Curto Prazo: Elaborar de Plano de Desfazimento de Bens

2. Promover, ampliar e
fortalecer a responsabilidade socioambiental.

Necessidade de avaliar o tratamento ou a viabilidade do espelho
d'água do Prédio Sede TRT21-RN

Curto Prazo: Elaborar e encaminhar
alternativas, por parte da área de engenharia e patrimônio, para auxiliar a tomada de
decisão da Alta Administração

2. Promover, ampliar e
fortalecer a responsabilidade socioambiental.

Necessidade de regularizar
imóveis do TRT21-RN

Curto Prazo: Obter junto aos órgãos governamentais todos os requisitos e documentos para pleno funcionamento dos imóveis
do TRT21-RN

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

Curto Prazo: Elaborar e encaminhar Plano
de Gestão da Frota do TRT21-RN

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

Curto Prazo: Regulamentar a atuação
(lotação) de agentes de segurança apenas
na área de segurança (CESEI)

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21.

Médio Prazo: Contratar corpo de motoristas
(terceirizados) para liberar os servidores
para atuarem em atividades privativas do
cargo e de inteligência

10. Garantir os recursos
orçamentários e priorizar
sua execução na estratégia.

Curto Prazo: Contratar
manutenção
preventiva e corretiva de esteiras, portas
giratórias e portais

10. Garantir os recursos
orçamentários e priorizar
sua execução na estratégia.

Curto Prazo: Aumentar o efetivo de vigilantes terceirizados no novo contrato

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

Médio Prazo: Contratar vigilância monitorada para as varas do interior, exceto Mossoró

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

Curto Prazo: Melhorar o processo de
contratações, com alinhamento de requisitos e expectativas das áreas envolvidas

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: Contratar serviço de manutenção preventiva de veículos

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

os

Ausência de Plano para Gestão da
Frota do TRT21-RN

Baixo efetivo de agentes de segurança lotados na CSEI, inclusive
devido a agentes de segurança
lotados em outras áreas alheias à
CSEI, desfalcando o efetivo de
servidores

Equipamentos de segurança sem
manutenção preventiva e consequentemente com riscos de continuidade de funcionamento

Número de vigilantes (terceirizados)
abaixo do mínimo necessário,
prejudicando a segurança patrimonial

Morosidade
contratação

nos

processo

de

Frota de veículos sem manutenção
preventiva e elevado custo de
depreciação
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Médio Prazo: Contratar locação de veículos
2. Promover, ampliar e
para atender à demanda do TRT21-RN, em
fortalecer a responsabiliRELATÓRIO DE
GESTÃO
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substituição à frota própria
dade
socioambiental.

nial

Médio Prazo: Contratar vigilância monitorada para as varas do interior, exceto Mossoró

Morosidade
contratação

nos

processo

de

Frota de veículos sem manutenção
preventiva e elevado custo de
depreciação

Inexistência de controle de acesso
nos pontos externos (estacionamentos, portas de acesso e catracas), concentrado o controle
manual nos pontos internos (recepções)

institucional com infraestrutura adequada.

Curto Prazo: Melhorar o processo de
contratações, com alinhamento de requisitos e expectativas das áreas envolvidas

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: Contratar serviço de manutenção preventiva de veículos

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

Médio Prazo: Contratar locação de veículos
para atender à demanda do TRT21-RN, em
substituição à frota própria

2. Promover, ampliar e
fortalecer a responsabilidade socioambiental.

Médio Prazo: Aquisição de sistema
automatizado de controle de acesso

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

Obs.: As ações futuras são uma intenção de realização a ser compatibilizada com a estratégia, orçamento e capacidade
operacional das unidades.

5.6 Gestão da Tecnologia da Informação
Conformidade legal
Destacam-se as seguintes ações de conformidade de TIC em 2018:
1. Três auditorias de TIC, incluindo iniciativas internas do TRT21-RN e coordenadas por órgãos
superiores (CSJT e CNJ), cujos achados já foram implementados através de melhorias nos processos de trabalho do Tribunal.
2. Revisão da regulamentação de contratações de Soluções de TIC, através da criação do Ato
TRT-GP nº 384/2018, baseado na Resolução nº 182/2013 do CNJ.
3. Dois levantamentos autodeclarativos anuais que envolvem a governança e gestão de TIC,
um realizado pelo CNJ (iGovTI-JUD) e outro pelo TCU (iGov). No gráfico referente ao levantamento do TCU, destaca-se o ótimo desempenho da dimensão de Planejamento de TIC, bem
como maior oportunidade de melhoria nos aspectos de Resultado de TIC (especialmente
a oferta de serviços públicos em meio digital) e Gestão de Pessoas de TIC.

Fonte: Resultado individual iGovTI-JUD 2018
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8

Fonte: Relatório individual ref. Acórdão 2699/2018 TCU

4. Monitoramento de dois
indicadores estratégicos de
TIC relacionados à conformidade, ICIM e ICEM, já havendo projetos aprovados para
atender o ICIM.

Figura gráﬁco indicador ICEM: Medição conforme
Art. 13 da Resolução CNJ nº 211/2015
Fonte: SIGEST

Figura gráﬁco indicador ICIM: Medição
conforme Art. 24 da Resolução CNJ
nº 211/2015 e Art 1º do Ato nº 43/2013 CSJT
Fonte: SIGEST
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Modelo de governança de TI

O Modelo de Governança de TIC do TRT21-RN, alinhado à Resolução CNJ nº 211/2015 e inspirado no COBIT 5, está dividido em dois domínios: Governança e Gestão.
O domínio Governança é composto pelo CGTIC, CSI e Comitê Gestor Regional do PJe.

•
•

•

•

Presidência: onde está subordinada a Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação.
O Comitê de Governança de TIC (CGTIC), o principal componente do domínio, concluiu
2018 instituído pela Portaria TRT21 - GP Nº 430/2018, de forma multidisciplinar, composto por 7 integrantes, incluindo a Alta administração, o Secretário de TIC e representantes
das principais áreas do Tribunal, sendo responsável, entre outros, pelo estabelecimento de
estratégias, indicadores e metas institucionais, aprovação de planos de ações, bem como
pela orientação das iniciativas e dos investimentos tecnológicos no âmbito institucional.
O Comitê de Segurança da Informação ( CSI), instituído pela Portaria TRT-GP
nº 452/2017 de forma multidisciplinar, até o final de 2018, era composto por 4 integrantes, sendo um Desembargador, um Juiz, um Servidor e o Secretário de TIC, sendo
suas competências principalmente definidas pela Política de Segurança da Informação (PSI) estabelecida pela Resolução Administrativa nº 21/2010.
O Comitê Gestor Regional do PJe, responsável por coordenar e executar as ações do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho PJe-JT, foi instituído pelo Ato TRT-GP
nº 269/2017, sendo composto por 15 integrantes, dentre os (as) quais o Desembargador(a)
Presidente, 1 Desembargador do Trabalho, 1 Procurador do Trabalho, 1 Juíza do Trabalho
Titular, 1 Juiz do Trabalho Substituto, 1 Advogado, 1 Advogado Público, além de servidores
do quadro permanente do Regional.

O CGESTIC, componente principal do domínio Gestão, é responsável, entre outros, pela elaboração de planos táticos e operacionais, análise das demandas, acompanhamento da execução de
planos, estabelecimento de indicadores operacionais e proposição de replanejamentos. A composição deste Comitê é definida da seguinte maneira:
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•
•
•
•
•
•

Secretário de TIC;
Chefe do Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC (SEAGG), representando o macroprocesso de governança e gestão.
Chefe do Setor de Segurança da Informação (SESI), representando o macroprocesso de
segurança da informação.
Chefe da Seção de Sistemas de Informação (SESIF), representando o macroprocesso de
software.
Chefe da Seção de Gestão de Serviços de TIC (SEGS), representando o macroprocesso
de serviços.
Chefe do Setor de Infraestrutura de TIC (SEINF), representando o macroprocesso de infraestrutura.

Por fim, cabe ao Secretário de TIC, como membro do CGTIC e Presidente do CGESTIC, estabelecer a comunicação entre a Governança e Gestão de TIC.

Montante de recursos aplicados em TI
Grupo Despesa

Valores

Custeio

Total geral

PAGOS

EMPENHADOS

PAGOS

EMPENHADOS

PAGOS

R$ 108.309,28

R$ 103.444,36

R$ 1.964.466,28

R$ 1.958.305,07

R$ 2.072.775,56

R$ 2.061.749,43

TRT21 LOA

R$ 1.380.431,52

R$ 1.205.602,80

R$ 1.335.013,10

R$ 1.034.795,10

R$ 2.715.444,62

R$ 2.240.397,90

TRT21 LOA controlado pelo CSJT

R$ 1.487.037,98

R$ 1.408.682,61

R$ 143.300,65

R$ 136.949,86

R$ 1.630.338,63

R$ 1.545.632,47

Total geral

R$ 2.975.778,78

R$ 2.717.729,77

R$ 3.442.780,03

R$ 3.130.050,03

R$ 6.418.558,81

R$ 5.847.779,80

Fonte do Recurso
CSJT descentralizado

Fonte: Tesouro Gerencial

EMPENHADOS

Investimento

LOA: Lei Orçamentária Anual

Fonte: Tesouro Gerencial
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Contratações mais relevantes de recursos de TI
Contrato

Descrição do Objeto

Empresa Contratada Valor empenhado 2018

30/2014

Suporte de Informática 1º e 2º Níveis
(Terceirizado)

34/2018

IVIA

R$ 737.198,40

Firewall NG

NTSEC

R$ 643.000,00

12/2018

Solução de backup - Virtual Tape Library

Global

R$ 543.000,00

17/2014

Suporte Sala-Cofre

Aceco TI

R$ 372.568,44

16/2018

Rede JT

Oi

R$ 263.064,52

11/2017

RedeJT- serviços de link de comunicação
de dados

SITECNET/TELY

R$ 208.000,00

13/2018

Solução de backup - Tape Library

Jagtec

R$ 190.000,00

01/2016

Enterprise DB (SGBD PJ-e)

TECNISYS

R$ 88.389,11

37/2018

Equipamentos de Videoconferência

ALL SOLUTIONS

R$ 83.499,90

09/2015

Link de Internet Primário 100 Mbps

TIM/INTELIG

R$ 47.543,21

Principais iniciativas (sistemas e projetos) e resultados na área de TI por cadeia de valor
Cadeia de Valor

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL

GESTÃO DA
COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

Principais iniciativas
(Sistemas e projetos) na
área de TIC

Principais resultados (Benefícios e impactos)

Aquisição de notebooks
para desembargadores
e juízes

Além de atender ao Ato n° 43/2013 CSJT, art. 1°, II, referente a
uma estação de trabalho do tipo notebook para cada
magistrado, acompanhada de uma solução de acesso móvel à
internet, a aquisição de equipamentos novos, mais modernos
e em garantia reduz os riscos de indisponibilidade.

Solução de
Videoconferência

Permitir
realização
de oitiva
de
testemunhas por
videoconferência, além de garantir atendimento ao Cap. IV,
Seção III- Art 24°, XI da Res. CNJ n° 211/2015 (ENTIC-JUD)

Solução de Colaboração em
Nuvem

- Integração das ferramentas de escritório, incluindo recursos
de colaboração;
- Padronização da ferramenta de videoconferência;
- Gerenciamento centralizado de todos os serviços
contratados;
- Serviços atualizados e mantidos em segurança pela
Contratada;

Aquisição de Computadores
Desktop

Além de atender ao Ato n° 43/2013 CSJT, art. 2°, II, referente
à política de renovação de parque para as estações de
trabalho de tipo desktop, a aquisição de equipamentos
novos, mais modernos e em garantia reduz os riscos de
indisponibilidade.

Solução de Monitoramento
e Medição de Impressões

Maior controle no número de impressões realizadas, gerando
uma economia por servidor e/ou unidade, além do
atendimento às Resoluções 201/2015 do CNJ e 8/2016 do
TRT21-RN, este último referente ao Plano de Logística Sustentável
do TRT21-RN.
.

Adequar Rede JT
(Contratação Nacional)

Maior garantia de disponibilidade dos serviços através da
implementação da redundância de links, além de atender ao
Art 24°, V da Res. CNJ n° 211/2015 (ENTIC-JUD).

Contratar Firewall Next
Generation

Otimização das regras de acesso à Internet, permitindo
melhorar e influenciar o fluxo de dados trafegados entre a
Instituição e a Internet.
Aumento da segurança contra softwares maliciosos e
indivíduos ou grupos que tenham como objetivo obter
informações confidenciais do TRT21-RN.

GESTÃO DE TIC
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Segurança da informação

•

Realização de curso de conscientização para os estagiários recém-nomeados, visando a disseminação da cultura da Segurança da Informação em todo o Tribunal.

•

Aquisição e implantação de firewall de nova geração capaz de integrar diversas funcionalidades que visam a proteção do perímetro, resultando em um enorme ganho na facilidade
de gerência e elevando a um novo patamar na proteção contra ameaças cibernéticas.

•
•

Alteração da segmentação das redes de dados tornando o ambiente mais seguro e controlado.
Adoção de medidas e tecnologias que dão maior visibilidade dos dados trafegados, permitindo a detecção tempestiva de possíveis ataques ao ambiente.

•

Deliberação do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGESTIC)
sobre o uso, preferencial, de certificados digitais em servidores web emitidos por autoridades certificadoras reconhecidas como confiáveis pela indústria.

•

Ampliação da abrangência da implantação de protocolo de segurança nas dependências
do Tribunal como parte da iniciativa de defesa do perímetro e do projeto de controle de
acesso aos recursos de TI. Criando uma barreira adicional de proteção contra o uso de dispositivos não homologados pela Instituição.

Principais desaﬁos e ações futuras
Desaﬁos

Ações Futuras

Ausência de estrutura organizacional adequada para a área de TIC,
inclusive desconforme com Res.
CNJ 211/2015 (ENTIC-JUD)

Médio Prazo: Aprovar a reestruturação
emergencial da SETIC conforme projeto
(PROAD 5703/2017) Reestruturar a TIC;

Objetivos Estratégicos

8. Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC.

Longo Prazo: Reestruturar a TIC promovendo a aproximação contínua ao mínimo já
previsto no (PROAD 5703/2017) Reestruturar a TIC;

8. Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC.

Inadequação e/ou insuﬁciência dos
quadros de pessoal, inclusive
desconforme com Res. CNJ 211/2015
(ENTIC-JUD);

Longo Prazo: Protocolar projeto para
“Adequar Quantitativo de Pessoal de TIC”,
analisando como uma das opções a conversão de cargos de outras áreas em cargos de
TIC, pendente de viabilidade de provimento.

8. Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC.

Inexistência de Política de gestão
de pessoas de TIC, inclusive desconforme com Res. CNJ 211/2015 (ENTIC-JUD)

Longo Prazo: Protocolar projeto para “Instituir Política de Gestão de Pessoas de TIC”,
analisando como uma das opções a
promoção da ﬁxação de recursos humanos
na área de TIC, especialmente pela criação
de gratiﬁcação especíﬁca.

6. Implementar a gestão
de pessoas por competências no TRT21.

Curto Prazo: Instituir programa de conscientização em segurança da informação

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

Curto Prazo: Dar início ao projeto (PROAD
5692/2017) Modelagem do processo de
continuidade de negócio

9. Garantir a segurança
institucional com infraestrutura adequada.

Curto Prazo: Regulamentar no TRT21-RN
a promoção de desenvolvimento ou
implantação de sistemas e funcionalidades
nacionais, bem como as hipóteses de vedação e de alteração de sistemas Regionais,
quando houver ação nacional em curso.

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Falta de comprometimento com
boas práticas de segurança da
informação, incluindo ausência de
planos de continuidade de negócio

Diﬁculdade de integração dos
sistemas administrativos regionais
com os nacionais;

Diﬁculdades

para

execução

de

76Plano de Capacitação para a área
de TIC

5. Racionalizar rotinas,
Curto Prazo: Modelar ProcessoRELATÓRIO
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visando o ganho de
tação do TRT21-RN.
produtividade.

Diﬁculdade de integração dos
sistemas administrativos regionais
com os nacionais;

Curto Prazo: Regulamentar no TRT21-RN
a promoção de desenvolvimento ou
implantação de sistemas e funcionalidades
nacionais, bem como as hipóteses de vedação e de alteração de sistemas Regionais,
quando houver ação nacional em curso.

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Diﬁculdades para execução de
Plano de Capacitação para a área
de TIC

Curto Prazo: Modelar Processo de Capacitação do TRT21-RN.

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Baixo conhecimento de magistrados e servidores dos processos de
trabalho de TIC;

Curto Prazo: Promover ação mensal de
informativo de ampla divulgação no TRT21-RN, reportando atividades de cada macroprocesso de TIC no período, abrindo canal
de sugestões.

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Ausência de modelagem/implantação de alguns processos de trabalho

Médio Prazo: Implantar projetos de modelagem de processos já aprovados.

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Longo Prazo: Remover atividades administrativas da SETIC, tais como aspectos administrativos de contratos e de gestão
patrimonial.

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Longo Prazo: Reforçar o pessoal de TIC com
servidore(s) das áreas administrativas para
execução dessas atividades especíﬁcas, tais
como gestão de contratos.

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: Instituir, no processo de aquisição, ﬂuxo que identiﬁque tratar-se de
Solução de TIC e dar seguimento, conforme
a Res. CNJ 182.

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: Sugerir a elaboração de manuais técnicos dos sistemas nacionais, para
suporte pelos Regionais

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: Ser mais criterioso na homologação e liberação dos sistemas, no contexto
dos projetos (PROAD 1563/2018) Modelar e
Implantar Processos de Gestão de Serviços
e (PROAD 5961/2017) Modelar Processo de
Software.

5. Racionalizar rotinas,
visando o ganho de
produtividade.

Curto Prazo: Revisar requisitos das novas
contratações visando menor custo e maior
eﬁciência orçamentária, como proposto no
projeto (PROAD 1574/2018) Contratação de
unidades de serviços técnicos de TIC

10. Garantir os recursos
orçamentários e priorizar sua execução na
estratégia.

Curto Prazo: Incluir no Ato de aprovação do
PDTIC algum mecanismo de proteção do
orçamento regional de TIC dos exercícios
2019 e 2020.

10. Garantir os recursos
orçamentários e priorizar sua execução na
estratégia.

Falhas na comunicação entre
unidades e órgãos da Justiça do
Trabalho;

Curto Prazo: Solicitar retomada de reuniões
mensais entre os Secretários de TIC.

3. Aperfeiçoar a comunicação com o público
interno e externo.

Ausência de padrão de estrutura
organizacional de TIC na JT

Longo Prazo: Reestruturar a TIC promovendo a aproximação contínua ao mínimo já
previsto no (PROAD 5703/2017) Reestruturar a TIC

8. Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC.

Baixa celeridade nas contratações
nacionais;

Curto Prazo: Fomentar e apoiar a priorização pelos demais Regionais das contratações sob sua responsabilidade.

8. Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC.

Execução de atividades que não
são atribuições especíﬁcas da área
de TIC

Aquisições de Soluções de TIC sem
envolvimento prévio da SETIC.

Aumento da demanda externa de
serviços de TIC, incluindo atendimento a advogados e sistemas
nacionais administrativos etc; e
Planejamento
inadequado
de
implantação de sistemas nacionais;

Contingenciamento de recursos
orçamentários e Cenário econômico desfavorável;

Obs.: As ações futuras são uma intenção de realização a ser compatibilizada com a estratégia, orçamento e capacidade
operacional das unidades.
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5.7 Gestão de Custos
A Gestão de Custos da Justiça do Trabalho ainda está em processo de implantação. Existe no
CSJT um projeto, acompanhado pela Meta Estratégica n.º 9 do CSJT, de desenvolvimento de sistema
próprio, que foi desenvolvido e implantado no TST, mas que teve sua ampliação suspensa devido aos
altos custos para aquisição de licenças de software necessário para a extração de dados, e da diversidade
de sistemas corporativos em uso nos tribunais regionais, que dificultariam o processo.
O Sistema de Custos tem previsão de implantação no TRT21-RN até o final de 2020, de acordo com cronograma instituído pelo Comitê Gestor do Sistema de Informação de Custos na Justiça
do Trabalho.
5.8 Sustentabilidade Ambiental
O Plano de Logística Sustentável (PLS) do TRT21-RN é o principal mecanismo de implementação da política de responsabilidade socioambiental determinada pela Resolução CNJ N° 201/2015.
Em 2018, o TRT aderiu à Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) junto ao Ministério do Meio Ambiente, comprometendo-se a desenvolver projetos destinados à implantação
do Programa A3P, cujo objetivo é inserir a variável socioambiental no cotidiano das instituições e na
qualidade de vida do ambiente de trabalho.

+
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Critérios de sustentabilidade nas contratações e aquisições
O TRT21-RN adota atualmente a segunda edição do “Guia de Contratações Sustentáveis da
Justiça do Trabalho” para inclusão de critérios de sustentabilidade nas contratações de bens e serviços.
Este importante referencial para as contratações foi instituído pela Resolução nº 103/2012, do Conselho
Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.
Ações para redução do consumo de recursos naturais
O PLS possui ações de manutenção predial preventiva visando ao uso racional de recursos naturais, e priorizando a troca de equipamentos convencionais por economizadores de água e energia.
Os principais itens que têm sido substituídos são as torneiras de lavatórios com fechamento automático e as lâmpadas de leds. A redução do número de edificações em uso pelo TRT21-RN também
contribuiu para a redução do consumo de recursos naturais como água e energia elétrica.

Fonte: Relatório anual 2018 do PLS TRT21-RN

A virtualização dos processos administrativos,
a implantação do Sistema de Monitoramento de Impressões e a redução do número de impressoras disponíveis nas unidades do TRT21-RN, foram ações que
objetivaram reduzir o consumo de papel e impressões, gerando economia de papel, de tinta e tonner
de impressoras e no consumo de energia em 2018.
Com relação à meta estipulada para 2018 (1.734,128
impressões), o TRT21 reduziu em 83% a quantidade
de impressões realizadas.

Fonte: Relatório anual 2018 do PLS TRT21-RN
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Redução de resíduos poluentes.
O tema “Gestão de Resíduos” do
PLS TRT21-RN dispõe sobre destinação
dos resíduos poluentes. O TRT21-RN
possui, no seu prédio-sede, um Ecoponto com coletores de óleo vegetal,
garrafas PET’s, pilhas, papel, plástico, vidro e metal; o qual objetiva fomentar a
coleta de resíduos sólidos. Campanhas
de conscientização com cartazes, palestras e eventos anuais durante a Semana do Meio Ambiente, contribuíram
para o aumento de 69% da coleta de
resíduos para reciclagem em 2018.
Fonte: Relatório anual 2018 do PLS TRT21-RN

Ações de sensibilização e controle nas aquisições de copos descartáveis provocaram mudanças de hábitos
de magistrados e servidores, a partir de
2016, sendo consolidada uma nova cultura institucional com a diminuição significativa desse insumo.

Fonte: Relatório anual 2018 do PLS TRT21-RN

Principais desafios e ações futuras
O Plano de Logística Sustentável é o documento institucional que contém os desafios e as ações futuras a serem enfrentados pelo TRT21-RN no cumprimento do objetivo estratégico
referente à Responsabilidade Socioambiental.
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

6.1 Declaração do Contador

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

MARIA VERÔNICA PEREIRA
Contadora Responsável
CRC-RN 6238

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.
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.
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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.
6.2 Demonstrativos Contábeis
As Demonstrações Contábeis encontram-se publicadas no site do TRT21-RN, no menu “Transparência”, submenu “Informações Contábeis”.
6.3 Notas Explicativas
6.3.1. 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.
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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 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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6.3.2. 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. 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
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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.

6.3.3. 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.
6.3.3.1. 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

Receita Patrimonial
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Total das Receitas Correntes

194.574,00

(%) de
AV (%)
Realização
205.675,22
105,71
2,86

Realizada

6.477.744,00 6.724.420,24
76.224,00

258.006,24

6.748.542,00 7.188.101,70

103,81

93,55

338,48

3,59

106,51 100,00

Fonte: Tesouro Gerencial - Balanço Orçamentário 2018
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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, 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$

Grupo de
Despesa
Pessoal
e Encargos
Sociais
Outras
Despesas
Correntes

Despesas Orçamentárias Aprovadas e Atualizadas - Nota 2
Bloqueios,
Dotação
Créditos
Cancelamentos e
Atualizada
Dotação Inicial (a)
Suplementares (b) Remanejamentos
(d) = (a)+(b)-(c)
de Dotações (c)

AV
(%)

230.572.083,00

10.697.972,00

302.000,00

240.968.055,00 83,94

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 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
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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 verificase 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
Pessoal e
Encargos Sociais
Outras Despesas
Correntes
Investimento
Total

Dotação
Atualizada

Despesas
Empenhadas

AV
(%)

Índice de
Execução (%)

240.968.055,00

236.076.173,86

83,87

97,97

41.022.994,00

40.539.189,89

14,40

98,82

5.073.422,00

4.869.502,77

1,73

95,98

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.
Valores em R$
Gestão do Fluxo dos Compromissos das Despesas Executadas - Nota 2
Grupo de
Despesa
Pessoal e
Encargos
Sociais
Outras
Despesas
Correntes
Investimentos
Total

Despesas
Empenhadas
(a)

Despesas
Liquidadas
(b)

Despesas Pagas
(c)

Liquidação
(b)/(a)
%

Pagamento(c)/
(a) %

236.076.173,86

236.048.853,29

236.048.853,29

99,99

99,99

40.539.189,89

38.588.428,59

38.495.909,32

95,19

94,96

4.869.502,77

3.438.739,11

3.395.654,94

70,62

69,73

281.484.866,52

278.076.020,99

277.940.417,55

98,79

98,74

Fonte: Balanço Orçamentário 2018
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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).
Valores em R$
Despesas Empenhadas em 2018 Inscritas em Restos a Pagar - Nota 3
Grupo de
Despesa
Pessoal e
Encargos
Sociais
Outras
Despesas
Correntes
Investimentos
Total

Despesas
Empenhadas
(a)
236.076.173,86

Despesas
Liquidadas
(b)

Despesas
Pagas
(c)

236.048.853,29 236.048.853,29

Restos a
Pagar
(d) = (a - c)

RPP
(e) = (b - c)

RPNP
(f) = (d - e)

27.320,57

0,00

27.320,57

40.539.189,89

38.588.428,59

38.495.909,32

2.043.280,57

92.519,27

1.950.761,30

4.869.502,77

3.438.739,11

3.395.654,94

1.473.847,83

43.084,17

1.430.763,66

281.484.866,52 278.076.020,99 277.940.417,55
Índice de Inscrição

3.544.448,97

135.603,44 3.408.845,53

(d) / (a)

(e) / (a)

(f) / (a)

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 os 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$

Receitas
Realizadas (a)
7.188.101,70

Resultado Orçamentário 2018 - Nota 4
Despesas
Quociente do Resultado
Empenhadas (b)
Orçamentário (a) / (b) (%)
281.484.866,52

2,55
Fonte: Balanço Orçamentário 2018
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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.
6.3.3.2. 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
Fontes Ordinárias
Fontes Vinculadas
Total

31/12/2018

31/12/2017

237.735.786,87 230.482.225,50
49.212.314,00
39.150.784,01
286.948.100,87 269.633.009,51

AH (%)

AV (%)

3,15
25,70
6,42

82,85
17,15
100

Fonte: Balanço Orçamentário 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, observase 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.
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.
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Valores em R$
Capacidade Financeira em 2018 - Nota 5
Valor
Dispêndios

Ingressos
Transferências Recebidas

278.540.421,54

Despesas Empenhadas

Valor
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 Orçamentário 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
Saldo do
Resultado (a) – (b)
Exercício Seguinte (a)
Exercício Anterior (b)
31/12/2018
13.726.462,68

31/12/2017
14.287.669,40

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

14.287.669,40

2.145.341,67

- 561.206,72

12.142.327,73

Fonte: Balanço Orçamentário 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 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.
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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$

Conta
Inscrição em RPP

Resultado da Movimentação Extraorçamentária - Nota 7
Ingressos
Dispêndios

Resultado

2018

2017

2018

2017

2018

2017

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 Orçamentário 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 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
RPNP
RPP
Grupo de Despesa
RPNP
RPP
AV (%)
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.
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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.
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).
6.3.3.3. 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)
13.726.462,68

Passivo Financeiro (b)
3.587.877,20

Superávit (a) – (b)
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
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“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 abaixo por fonte de recursos financeiros.
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
0181151220
0190000000

Recursos Próprios não Financeiros
Recursos de Convênios
Passivos Financeiros

2.146.824,46
1.507.634,95
4.000,00

2.354.973,74
6.690.938,44
4.083,79

-8,84
-77,47
-2,05

15,64
10,98
0,03

100,00

0,54

0350151220

Créditos Extraordinários

73.588,85

0,00

0381151220

Recursos de Convênios - Exercícios Anteriores

6.419.818,64

26.261,07

11.112.20.01

Limite de Saque com Vinculação de Pagamento - OFSS 13.726.462,68 14.287.669,40

24.346,14 46,77
-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 TRTs 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:

Valores em R$

Composição do Subgrupo Demais Créditos de Curto Prazo - Nota 9
Conta
11.311.01.02

Descrição
1/3 Férias Adiantamento

31/12/2018
1.855.187,15

31/12/2017
0,00

AH (%)
100,00

AV(%)
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
1.987.440,39 124.220,20 1.499,93
e Valores a Curto Prazo

100

Fonte: Balancete – SIAFI 2018
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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 referese 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 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

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

16 - Material de Expediente

20 - Material de Cama, Mesa e Banho
11.561.01.00

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

50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias

1.196,20

1.288,10

-7,13

0,48

-11,78

100

Saldo da Conta Contábil 11.561.01.00 – Materiais de Consumo

248.200,93 281.345,06

Fonte: Balanço Patrimonial 2018 e Razão da Conta Contábil 11.561.01.00 – SIAFI 2017 e 2018.
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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 abaixo, apresenta-se a composição do subgrupo do Ativo Imobilizado.
Valores em R$
Composição do Imobilizado - Nota 11
Conta
Descrição
31/12/2018
12.310.00.00 Bens Móveis
24.719.755,15
12.311.01.00 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 2.733.396,86

31/12/2017
AH (%) AV (%)
19.979.738,45 23,72 28,97
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
12.311.04.00 Material Cultural, Educacional e de Comunicação

5.788.253,82
1.344.226,36

4.996.250,58
940.138,96

15,85
42,98

6,78
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
12.321.02.00 Edifícios - Não Registrado no SPIUnet

73.619.706,29
1.186.603,46

73.619.706,29
1.186.603,46

0,00
0,00

86,26
1,39

692.699,97

82.699,97

737,61

0,81

12.321.07.00 Instalações
12.381.00.00 Depreciação Acumulada
12.381.01.00 Depreciação Acumulada de Bens Móveis

-14.875.968,40 -10.520.031,28 41,41
-11.637.221,48 - 8.330.028,74 39,70

-17,43
-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).
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
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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

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

12.411.01.00 Softwares com Vida Útil Definida

AH (%) AV (%)

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.
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

Obrigações Trabalhistas,
21.100.00.00 Previdenciárias e
Assistenciais
Fornecedores e Contas a
21.300.00.00
Pagar Curto Prazo
21.700.00.00

Provisões a Curto Prazo

21.800.00.00

Demais Obrigações a Curto
Prazo

21.000.00.00

Total do Passivo Circulante

31/12/2018

31/12/2017

3.805.040,68 4.193.597,71
259.836,15

98.665,48

AH
(%)

AV
(%)

-9,27 72,82
163,35

4,97

0,00

19,78

-27,42

2,42

5.224.981,97 5.500.211,71 -5,00

100

1.033.454,67 1.033.454,67
126.650,47

174.493,85

Fonte: Balanço Patrimonial 2017 e 2018.
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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.
Valores em R$
Pessoal a Pagar - Nota 14
Conta Contábil

Descrição

21.111.01.01

Salários, Remunerações e Benefícios

21.111.03.00

Precatórios de Pessoal

31/12/2018

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

0,00

10.307,00

-100,00

0,00

364.663,22

0,00

100,00

10,22

21.111.04.00

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias
3.204.621,47 4.182.490,71 -23,38
e Assistenciais

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
Agivaldo Aquino Vera Cruz
Cobel - Comércio de Bebidas Eireli
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
Companhia Energética do Rio Grande do Norte

21.311.04.00

FUNPEC
Arclima Engenharia Ltda.
SERPRO - Sede Brasília

31/12/2018

31/12/2017

AH (%)

19.238,20

0,00

100,00

AV (%)
7,40

772,00

0,00

100,00

0,30

2.500,00

4.503,00

-44,48

0,96

0,00

14.591,94

-100,00

0,00
0,00

0,00

860,00

-100,00

3.368,22

45.021,12

-92,52

1,30

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:
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (P)

259.836,15
0,00

66.465,48
32.200,00

290,93
-100,00

100,00
0,00

0,00

32.200,00

-100,00

0,00

259.836,15

98.665,48

163,35

100,00

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

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

22.110.00.00 Pessoal a Pagar
22.140.00.00 Encargos Sociais a Pagar

31/12/2018

31/12/2017

AH
(%)

3.375.006,59 3.375.006,59 0,00
533.663,23

1.427.087,90

AV (%)
86,35

13,65
62,60

Obrigações Trabalhistas,
22.100.00.00 Previdenciárias e
3.908.669,82 4.802.094,49
100,00
18,60
Assistenciais a Longo Prazo
Fonte: Balanço Patrimonial 2017 e 2018

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%.
98
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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

Superávit ou Déficit do
Exercício
Superávit ou Déficit de
23.711.02.00
Exercícios Anteriores
Ajustes de Exercícios
23.711.03.00
Anteriores
23.711.01.00

31/12/2018

31/12/2017

AH
(%)

AV
(%)

5.651.520,64

2.617.494,36

115,91

5,97

3,61

96,06

90.951.449,97 87.781.098,10
-1.918.552,25

552.857,51

23.700.00.00 Resultados Acumulados 94.684.418,36 90.951.449,97

-2,03
447,02
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

31/12/2017

AH
(%)

AV (%)

917.733,66

49,77

5,23

0,00

100,0

0,07

888.504,45

-9,36

3,06

1.806.238,11

21,67

8,36

23.089.927,58 24.474.466,75 -5,66
248.039,13
180.355,99
37,53

87,87
0,94

31/12/2018

Execução de Garantias e
1.374.527,03
Contragarantias Recebidas
Execução de Direitos
81.120.00.00
17.750,00
Conveniados e Outr. Instr.
Execução de Direitos
81.130.00.00
805.381,13
Contratuais
(a) 81.100.00.00 – Atos Potenciais Ativos 2.197.658,16
81.111.00.00

81.231.02.00 Contratos de Serviços
81.231.03.00 Contratos de Aluguéis
Contratos de
81.231.04.00
Fornecimento de Bens
(b) 81.200.00.00 – Atos Potenciais
Passivos
(c) 81.000.00.00 – Execução de Atos
Potenciais (c = a + b)

742.461,82

809.637,70

-8,30

2,83

24.080.428,53 25.464.460,44 -5,44

91,64

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.
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.
L S Projetos e Serviços Ltda.
IVIA Serviços de Informática Ltda.

1.274.992,47
1.217.636,62
571.083,02

14,32
13,68
6,42

Oi Móvel S.A - em Recuperação Judicial

242.418,96

2,72

Talimpo Limpeza Urbana Ltda - ME

273.072,90

3,07

1.865.551,11
8.901.651,89

20,96
100,00

Outros
Total

Fonte: Balancete Dezembro/2018
100
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Apresenta-se a seguir uma síntese do objeto e a vigência dos principais contratos:
(a) Contratado: “Flash Vigilância Ltda”: Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada, 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;
6.3.3.4. 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

AV
(%)
6.018.458,68
2,02
205.395,22
0,07
10.388,94
0,00
285.688.872,00 95,91
Valor

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de
Passivos
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Total

1.850.188,48

0,62

4.093.534,55
297.866.837,87

1,37
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.
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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.
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

AV
(%)
208.776.400,19 71,45
43.925.710,98 15,03
22.241.257,02
7,61
1.110,95
0,00
13.465.294,14
4,61
Valor

Pessoal e Encargos
Benefícios Previdenciários e Assistenciais
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de
Passivos
Tributárias
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Total

3.490.753,98

1,19

225.113,05
89.676,92
292.215.317,23

0,08
0,03
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 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.
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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
Variações Patrimoniais Aumentativas
Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria
Exploração e Venda de Bens, Serviços e
Direitos
Variações Patrimoniais Aumentativas
Financeiras
Transferências e Delegações Recebidas
Valorização e Ganhos c/Ativos e
Desincorporação de Passivos
Outras Variações Patrimoniais
Aumentativas
Variações Patrimoniais Diminutivas
Pessoal e Encargos
Benefícios Previdenciários e AssistenciaIs
Uso de Bens, Serviços e Consumo de
Capital Fixo
Variações Patrimoniais Diminutivas
Financeiras
Transferências e Delegações Concedidas
Desvalorização e Perdas de Ativos e
Incorporação de Passivos
Tributárias
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Resultado Patrimonial do Exercício

2018
2017
AH (%)
297.866.837,87 275.333.732,10 8,18
6.018.458,68

5.916.780,57

1,72

205.395,22

1.873.716,55

89,04

10.388,94

7.032,99

47,72

285.688.872,00 266.344.450,12

7,26

1.850.188,48

775.359,32

138,62

4.093.534,55

416.392,55

883,10

292.215.317,23 272.716.238,04 7,15
208.776.400,19 203.029.087,74 2,83
43.925.710,98 38.672.205,54 13,58
22.241.257,02

21.615.375,35

2,90

1.110,95

518,07

114,44

13.465.294,14

6.958.970,96

93,50

3.490.753,98

1.890.528,58

84,64

225.113,05
89.676,92
5.651.520,64

198.461,55
351.090,25
2.617.494,06

13,43
-74,46
115,91

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2018 e 2017

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.
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Com relação ao aumento de 7,15% das VPDs, tomando por base o exercício de 2017, verificase 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.
6.3.3.5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC evidencia as movimentações da Conta Caixa e
Equivalente de Caixa. Com o propósito de simplificar o entendimento desse demonstrativo, destacam-se as análises horizontais e verticais dos principais itens que impactaram os fluxos das atividades operacionais e de investimento. Por oportuno, registre-se que o TRT21-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
INGRESSOS
Ingressos Extraorçamentários
Transferências Financeiras Recebidas
Arrecadação de Outra Unidade
DESEMBOLSOS
Pessoal e Demais Despesas
Transferências Concedidas
Outros Desembolsos das Operações
TOTAL:

31/12/2018
296.048.151,19
465.853,14
278.540.421,54
17.041.876,51
(290.499.189,16)
(250.871.066,90)
(29.129.045,15)
(10.499.077,11)
5.548.962,03

31/12/2017
286.497.135,15
259.107,71
265.502.826,93
20.735.200,55
(271.449.899,71
(235.638.001,57)
(29.386.182,98)
(6.425.715,16)
15.047.235,48

AH (%)
3,33
79,79
4,91
-17,81
7,02
6,46
-0,88
63,39
-63,12

AV (%)
100
0,16
94,09
5,76
100
86,36
10,03
3,61
100

Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa 2018
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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.:

Valores em R$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais – Pessoal e Demais Despesas - Nota 23
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

Função

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$, 2,72 milhões.
Para os demais desembolsos, cumpre esclarecer que foram decorrentes de transferências
intragovernamentais, relativas a custas processuais recolhidas pelos jurisdicionados e devolução de
recursos financeiros de precatório, conforme citado na Nota 5, do Balanço Financeiro, no tocante à
capacidade financeira.
NOTA 24 – Fluxo de Atividades de Investimento
O fluxo das atividades de investimentos é representado pelas entradas e saídas de caixa relacionadas com aquisição de ativos de longo prazo. O quadro a seguir demonstra as saídas de caixa
classificadas como atividades de investimento.
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Valores em R$

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento - Nota 24

(2.759.365,47

AH
(%)
104,48

AV
(%)
92,34

(467.931,18)

(145.542,28)

221,51

7,66

(6.110.168,75)

(2.904.907,75)

110,34

100

Conta

31/12/2018

31/12/2017

Aquisição de Ativo não Circulante
Outros
Desembolsos
de
Investimentos
Total de Desembolsos:

(5.642.237,67)

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.
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7

OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

7.1 Resumo do Processo para determinar a materialidade das informações e descrição dos
limites do relato e de como esse limite foi determinado.

A
matriz
de
materialidade
é consequência do processo de identificação dos temas que mais impactaram a
capacidade do TRT21-RN de gerar valor no
curto, médio e longo prazo.
Para o exercício de 2018, destacamos que a materialidade foi definida por
meio do mapeamento de temas alinhados
ao Planejamento Estratégico 2015-2020,
com a cadeia de valor e também com entrevista realizada com representantes da
Alta Administração.

GESTÃO DE
PESSOAS

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

GESTÃO DO ORÇAMENTO,
CONTABILIDADE E
FINANÇAS

GOVERNANÇA

GESTÃO DE
RISCOS

GESTÃO DA
COMUNICAÇÃO
INSTITUCIONAL

GESTÃO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
GESTÃO DA
INFRAESTRUTURA,
SERVIÇOS
E LOGÍSTICA

Como resultado desse processo
foram identificados os seguintes temas:

SUSTENTABILIDADE
SÓCIO-AMBIENTAL

Foram definidos os seguintes marcos temporais para o preenchimento das ações a serem realizadas pelo TRT21-RN:
2019

2020

CURTO PRAZO

Ações concluídas até
2019

2021

MÉDIO PRAZO

Ações concluídas até
2020

2022

LONGO PRAZO

Ações concluídas a partir de 2021

7.2 Tratamento de determinações e recomendações do TCU
Visão geral das determinações e recomendações do TCU expedidas no exercício.
Acórdão

Processo

Deliberações

Cumpridas

Em fase de
cumprimento
(prazo vigente)

Não cumpridas

1832/2018 - Plenário

017.368/2016-2

5

—

5

—

1131/2018 - Segunda
Câmara

004.635/2014-0

4

4

—

—

7459/2018 - Segunda
Câmara

009.483/2018-7

3

3

—

—

12

7

5

—

Fonte: elaborada pela equipe da Coordenadoria de Controle Interno - CCI
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Determinações e recomendações do TCU pendentes de cumprimento
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Itens

Comunicação expedida

Data da ciência

017.368/2016-2

ACÓRDÃO 1832/2018 PLENÁRIO

—

Comunicação

12/09/2018

Justiﬁcativa do não cumprimento e medidas adotadas
O presente Acórdão estipulou prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento. Até a elaboração do
relato integrado o prazo continuava vigente. No entanto, é importante ressaltar que a maior parte das
desconformidades constantes no relatório especíﬁco para o TR21-RN já foram corrigidas e sanadas.

Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Acórdão

Processo

007.570/2012-0

2306/2013 – Plenário
33/2019 – Plenário

Itens

Comunicação expedida

Data da ciência

9.4 e 9.5

Ofício nº 3337/2015 - TCU/SEFIP

27/03/2015
21/02/2019

Justiﬁcativa do não cumprimento e medidas adotadas
O TRT-21-RN foi comunicado no dia 21/02/2019 da decisão (acórdão 33/2019) que negou provimento aos
pedidos de reexame interpostos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e pelos Tribunais Regionais
do Trabalho da 12ª e 21ª Regiões, em face do Acórdão 2.306/2013-TCU-Plenário. Desta feita, o TRT21-RN
providenciará as medidas para cumprimento da decisão no exercício de 2019.

TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ORIENTAÇÕES DO OCI
Ação de Controle

Recomendações
expedidas

Cumpridas

Em
cumprimento

Não
cumpridas

RELATÓRIO DE AUDITORIA - Auditoria em
Gestão de Pessoas - Pagamento pela prestação
de serviço extraordinário no período do recesso
forense de 20 de dezembro de 2017 a 06 de
janeiro de 2018.

06

06

-

-

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 002/2018 avaliação da gestão da sustentabilidade no
âmbito do TRT21-RN

03

01

02

-

RELATÓRIO DE AUDITORIA - Avaliação da
gestão nos procedimentos licitatórios de bens
de consumo – conformidade do termo de
referência

00

-

-

-

RELATÓRIO DE AUDITORIA - Avaliação da
gestão e ﬁscalização de contratos com mão de
obra residente no âmbito do TRT21-RN

04

03

01

-

RELATÓRIO DE AUDITORIA – avaliação da
gestão da frota de transportes do TRT21-RN.

02

-

02

-

CONSULTA.

Deslocamento

ao

Pagamento de Diárias e Passagens
108
CONSULTA.

Teto

constitucional.

exterior.
Aplicação.

01

01
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RELATÓRIO DE AUDITORIA - Avaliação da
gestão e ﬁscalização de contratos com mão de
obra residente no âmbito do TRT21-RN

04

03

01

-

RELATÓRIO DE AUDITORIA – avaliação da
gestão da frota de transportes do TRT21-RN.

02

-

02

-

CONSULTA.
Deslocamento
ao
Pagamento de Diárias e Passagens

01

01

-

-

01

01

-

-

CONSULTA. Magistrados de 1ª instância convocados para participar de Sessões nas Turmas de
2ª instância - Retribuição pecuniária

01

01

-

-

CONSULTA. Pagamento de substituição nas
ausências do substituto. FC e CJ.

01

01

-

-

CONSULTA. Resolução CNJ nº 64/2008 - art. 3º,
VI, "a"

01

01

-

-

CONSULTA. Aquisição de espaço em jornal para
publicações. Impossibilidade dispensa de
procedimento licitatório.

01

01

-

-

CONSULTA.
SECOM/CAD.
Publicação
de
compras. Página Contas Públicas – rede
mundial de computadores.

01

01

-

-

CONSULTA. Isenção de Contribuição Previdenciária. Neoplasia maligna. Orientação do STJ.
Sentença Judicial. Reconhecimento da isenção
do Imposto de Renda.

01

01

-

-

CONSULTA. Afastamento. Curso de pós-graduação. Pagamento de inscrição, diárias e passagens aéreas. Impossibilidade.

01

01

-

-

CONSULTA. Participação de servidores nas
Olimpíadas da Justiça do Trabalho.

01

01

-

-

CONSULTA. GECJ. Procedimento de cálculo.
Substituição.

01

01

-

-

CONSULTA. Possibilidade da incorporação do
direito à “opção de função”, nos termos do art. 2º
da Lei nº 8.911, de 1994 e Resolução Administrativa TST nº 3090/10.

01

01

-

-

CONSULTA. Pagamento pela prestação de
serviço extraordinário no recesso forense.

01

01

-

-

CONSULTA. Procedimento para retenção
imposto de renda sobre rendimentos pagos
pelo Tribunal a título de juros de mora.

01

01

-

-

29

24

05

-

CONSULTA. Teto constitucional.
Acumulação de cargos

exterior.
Aplicação.

Fonte: elaborada pela equipe da CCI
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8

APÊNDICE

APÊNDICE 1 - Declaração de Integridade do Relato Integrado pelos Responsáveis pela Governança
O Relatório tem o objetivo de apresentar, por meio de informações financeiras e não financeiras, o que o TRT21-RN entrega de valor para a sociedade e suas principais partes interessadas,
como exemplo: Jurisdicionados, Advogados, outros Tribunais, Ministério Público do Trabalho, Órgãos
de Controle, Advocacia Geral da União e Procuradorias.
Este Relatório expressa a atuação do TRT21-RN para a sociedade, tendo sido elaborado conforme a metodologia “Relato Integrado”, desenvolvida pelo International Integrated Reporting
Council (Conselho Internacional para Relato Integrado) - IIRC, que visa aprimorar a qualidade da
informação disponibilizada, explicando como a organização gera valor ao longo do tempo, bem
como fornecendo subsídios à alocação de recursos de maneira mais eficiente e produtiva.
Em 2018, a adoção do modelo do relato integrado tornou-se obrigatória por meio da Decisão
Normativa TCU nº 170/2018. A partir da publicação desta decisão, a Alta Administração do TRT21-RN
decidiu abrir um projeto institucional denominado “Elaboração do Relatório de Gestão” com o objetivo de produzir o relatório no formato exigido, isto é, buscando utilizar uma linguagem mais simples e
visual, de modo a traduzir informações complexas em relatórios facilmente compreensíveis por parte
da sociedade e dos órgãos de controle. Além da produção do Relatório, o projeto ainda prevê como
entrega o mapeamento e a modelagem do Processo de apresentação do Relatório de Gestão para
aperfeiçoar, padronizar e facilitar o trabalho de produção deste documento nos anos seguintes.
A experiência desse projeto representou uma importante oportunidade para a construção do
Relatório de forma participativa e integrada. Para a composição da equipe do Projeto foram selecionados colaboradores de várias unidades, tais como: Governança, Estratégia, Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças, Comunicação Social, Infraestrutura, Serviços e Logística, formando uma equipe multidisciplinar. A equipe do projeto realizou 10 reuniões semanais com
o objetivo de levantar e consolidar informações, elaborar conteúdo, traduzir informações e produzir
efeitos visuais e infográficos, para facilitar a leitura do documento por parte do cidadão.
Outro valor agregado durante a execução do projeto foi o registro das lições aprendidas
como forma de melhoria contínua para os próximos relatórios, bem como a padronização da linguagem do documento, agregando o conhecimento sistemático da Instituição por parte dos integrantes da equipe.
O relatório é o resultado de um processo de melhoria contínua, mas, desde o primeiro momento do projeto, possibilitou a evolução do pensamento integrado à estratégia organizacional para
planejar a alocação dos recursos visando obter resultados cada vez mais satisfatórios à sociedade.
Destacamos que houve a participação efetiva da Alta Administração na construção do documento, sendo o seu patrocínio ao projeto fundamental para o desenvolvimento do pensamento
coletivo sobre a atuação do TRT21-RN, permitindo uma reflexão sobre os êxitos da Instituição e suas
oportunidades de melhoria.
Portanto, um relevante legado dessa iniciativa é a ampliação da visão integrada e estratégica
por parte dos colaboradores, com o reconhecimento dos desafios futuros e o alinhamento dos planos táticos e operacionais ao Planejamento Estratégico. Assim, torna-se possível o desenvolvimento
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de uma gestão mais organizada e profissional, contemplando a conectividade dos sistemas de informação para auxílio à melhoria do gerenciamento dos riscos, da tomada de decisão, da comunicação
interna e do aperfeiçoamento dos mecanismos de transparência da gestão.
Dessa forma, reconhecemos a responsabilidade e asseguramos a integridade do Relatório de
Gestão elaborado na forma do relato integrado.

Maria Auxiliadora Barros de Medeiros Rodrigues
Desembargadora Presidente do TRT21-RN (Biênio 2017 - 2018)
Bento Herculano Duarte Neto
Desembargador Presidente do TRT21-RN (Biênio 2019 - 2020)
Adilson Gurgel  de Castro
Secretário- Geral da Presidência (Biênio 2017 - 2018)
Herman Guilhermo de Araújo Souza
Secretário- Geral da Presidência (Biênio 2019 - 2020)
Márcio de Medeiros Dantas
Diretor Geral do TRT21-RN (Biênios 2017 - 2018 e 2019 - 2020)
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APÊNDICE 2 - Lista de Siglas
AMATRA21 – Associação dos Magistrados do Trabalho da 21ª Região
ARP – Ata de Registro de Preço
ASES – Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios
ASTRA21 – Associação dos Servidores da Justiça do Trabalho da 21ª Região
CAD – Coordenadoria Administrativa
CAERN – Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte
CCI – Coordenadoria de Controle Interno
CEA – Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura
CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
CGE – Comitê de Gestão Estratégica
CGEST – Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica
CGESTIC – Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação
CGP – Coordenadoria de Gestão de Pessoas
CGR – Comitê de Gestão de Riscos
CGTIC – Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
CLP – Coordenadoria de Logística e Patrimônio
CNJ – Conselho Nacional de Justiça
COF – Coordenadoria de Orçamento e Finanças
COSERN – Companhia Energética do Rio Grande do Norte
CSJT – Conselho Superior da Justiça do Trabalho
DCON – Demonstrações Contábeis
DG – Diretoria Geral
EAD – Educação à distância
e-Gestão – Sistema de Gerenciamento de Informações Administrativas e Judiciárias da Justiça do
Trabalho
e-Social – Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas
EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
EJUD – Escola Judicial
ENTIC-JUD – Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário
IGovPub – Índice de Governança Pública
IFRN – Instituto Federal do Rio Grande do Norte
IN – Instrução Normativa
JFRN – Justiça Federal do Rio Grande do Norte
JT – Justiça do Trabalho
JTe – Justiça do Trabalho Eletrônica
LAI – Lei de Acesso à Informação
LOA – Lei Orçamentária Anual
OCI – Órgão de Controle Interno
PDTIC – Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação
PEJT – Plano Estratégico da Justiça do Trabalho
PEI – Planejamento Estratégico Institucional
PJe – Processo Judicial Eletrônico
PROAD – Processo Administrativo Eletrônico
PPA – Plano Plurianual
PURN – Procuradoria da União no Estado do Rio Grande do Norte
RPV – Requisição de Pequeno Valor
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SECOM – Setor de Compras
SCR – Secretaria da Corregedoria
SELIC – Setor de Licitações
SEREP – Setor de Registro Patrimonial
SETIC – Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação
SGP – Secretaria-Geral da Presidência
SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIGEO – Sistema de Gestão Orçamentária
SIGEST – Sistema de Gestão Estratégica
SILC – Sistema de Licitação e Contratos
SINTRAJURN – Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Rio Grande do Norte
SPIUnet – Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União
SRH – Sistema de Recursos Humanos
TCU – Tribunal de Contas da União
TIC – Tecnologia da Informação e Comunicação
TRT21-RN – Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
TST – Tribunal Superior do Trabalho
UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UPC – Unidade Prestadora de Contas
URV – Unidade Real de Valor
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APÊNDICE 3 - Lista de Ícones
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