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APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
(TRT21) foi estruturado de acordo com a Portaria nº 65, de 28 de fevereiro de 2018, do
Tribunal de Contas da União (TCU) e concebido nos termos da Instrução Normativa
TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010, e da Decisão Normativa TCU nº 161, de 1º de
novembro de 2017, organizado de forma a possibilitar a visão sistêmica da
conformidade e do desempenho da Gestão no exercício financeiro de 2017.
Em cumprimento ao disposto no art. 2º da Portaria acima citada, a estrutura
utilizada de conteúdos foi a definida no Sistema de Prestação de Contas (e-Contas),
disponibilizado pelo TCU, bem como foram observadas as orientações de elaboração
contidas no referido sistema.
Fazem parte da estrutura deste relatório os seguintes capítulos: 1 – Visão Geral;
2 – Planejamento Organizacional e Resultados; 3 – Governança, Gestão de Riscos e
Controles Internos; 4 – Áreas Especiais da Gestão; 5 – Relacionamento com a
Sociedade; 6 – Desempenho Financeiro e Informações Contábeis; 7 – Conformidade da
Gestão e Demandas de Órgão de Controle; e Apêndices e Anexos.
As informações detalhadas são relacionadas a todas as áreas que envolvem a
gestão e aplicação dos recursos públicos, como a de planejamento, orçamentária,
financeira, contábil, patrimonial, de tecnologia da informação, dentre outras que
trabalham em conjunto objetivando a melhoria contínua da prestação jurisdicional
trabalhista, o alcance das metas constantes do Plano Plurianual – PPA 2016/2019, Lei
de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2017 (Lei nº 13.408/2016), Lei Orçamentária Anual
– LOA/2017 (Lei nº 13.473/2017), e Metas Nacionais do Poder Judiciário estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Como relevantes realizações na gestão do exercício, registrem-se as seguintes
ações desenvolvidas, dentre outras:
a) desenvolvimento da aplicação de “Business Intelligence” denominada
Apoema, cujo projeto foi iniciado em 2016 e concluído em março/2017. Tal aplicação
fornece uma macrovisão sobre o funcionamento do Tribunal, reunindo em painéis
(dashboard) os indicadores definidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo
Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), possibilitando o monitoramento do
desempenho das unidades, além de acompanhar o gasto com consumíveis, a exemplo de
água, luz, telefone, gasolina, dentre outros;
b) implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP), que
mobilizou servidores de várias áreas do TRT21, durante o ano de 2017. Trata-se de uma
solução única (nacional), moderna e integrada de gestão de pessoas que atende às
necessidades de todos os órgãos da Justiça do Trabalho e aos requisitos dos órgãos de
controle externo. O sistema permitirá reunir todas as informações gerenciais da área de
gestão de pessoas, além de otimizar e padronizar parte importante das rotinas
administrativas do TRT21;
c) instalação de duas novas Varas em Natal (12ª e 13ª Varas), oriundas da
extinção da Vara do Trabalho de Pau dos Ferros e da 1ª Vara do Trabalho de Macau,
visando melhorar a prestação jurisdicional na capital, pólo que concentra maior
demanda judicial trabalhista no Rio Grande do Norte;
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d) priorização da digitalização de processos físicos nas Varas do Trabalho, com
a formação de uma força-tarefa dedicada à implantação do Cadastro de Liquidação e
Execução (CLE/PJe) com os processos na fase de execução, deixando-os acessíveis por
meio do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe-JT);
e) fortalecimento da estrutura administrativa dos Centros Judiciários de Solução
de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) em Natal e Mossoró, além de medidas como a que
permitiu que os CEJUSCs realizem audiências iniciais, abreviando as pautas das Varas
do Trabalho que aderiram à iniciativa.
Vale salientar que o TRT21 foi vencedor da oitava edição do Prêmio Conciliar é
Legal, promovido pelo CNJ, na categoria Tribunal Regional do Trabalho. O projeto
Pautões de Conciliação Facilitada, desenvolvido pelo CEJUSC em Mossoró, foi
escolhido como a melhor prática de conciliação da Justiça do Trabalho.
Ademais, o TRT21 teve o melhor índice em produtividade na fase de
conhecimento do 1º grau no biênio 2016/2017 dentre os TRTs do país, e um índice de
38,4% de sentenças líquidas proferidas, acima da média nacional, que é de 7,07%,
conforme destacado na última correição ordinária realizada pelo Ministro Corregedor do
Tribunal Superior do Trabalho – TST, ocorrida no período de 12 a 16 de março de
2018.
Acrescente-se, ainda, que em reconhecimento ao investimento na gestão da
informação e no cumprimento de normas de transparência, o TRT21 recebeu do CNJ o
prêmio “Selo Justiça em Números”, na categoria Ouro. A premiação foi concedida
durante o XI Encontro Nacional do Poder Judiciário, que ocorreu em Brasília, em
novembro de 2017.
No que se refere às dificuldades encontradas durante o exercício de 2017, estas
se relacionam principalmente à limitação dos gastos públicos estabelecida pela EC nº
95/2016, ao crescimento do quantitativo de servidores aposentados e à vedação ao
preenchimento de cargos vagos decorrentes de aposentadoria, nos termos da
Recomendação nº 19/2016 do CSJT. Por fim, acrescenta-se a morosidade na aprovação
de projetos de lei que visam à ampliação do quadro de servidores.
A Justiça Trabalhista do Rio Grande do Norte, no cumprimento da sua missão
institucional de prestação jurisdicional inspirada nos princípios norteadores da lei
Ápice, valendo-se dos recursos de trabalho materiais e humanos disponíveis,
empreendeu veementes esforços para atingir níveis satisfatórios de eficiência e eficácia
na gestão das finanças públicas, compreendendo, nesse processo, a necessidade de
efetivamente converter a aplicação dos recursos em prol de resultados concretos, com a
consequente melhoria no atendimento ao jurisdicionado, prestigiando a racionalização e
a otimização de procedimentos, seguindo a política de gestão capitaneada pela
autoridade superior da Casa.
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1. VISÃO GERAL
1.1 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS

O TRT21, órgão do Poder Judiciário Federal, foi criado em 25 de julho de 1991,
através da Lei nº 8.215/91, com a finalidade de suprir as necessidades dos
Jurisdicionados do estado do Rio Grande do Norte quanto à resolução de controvérsias
no âmbito das relações de trabalho, abrangendo, entre outros, a recepção, distribuição e
julgamento de ações trabalhistas, bem como a execução de suas decisões.
A missão do TRT21 é “Promover justiça, no âmbito das relações de trabalho,
com celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o
fortalecimento da cidadania” e sua visão é “Ser reconhecido como um Tribunal que
prima pela efetividade na prestação jurisdicional e na gestão dos meios utilizados, com
a valorização das pessoas”.
Genericamente, as competências da Justiça do Trabalho estão relacionadas no
Art. 114 da Constituição Federal de 1988. Em 08/12/2004, a aprovação da Emenda
Constitucional nº 45 ampliou significativamente a competência da Justiça do Trabalho
para abarcar os litígios decorrentes de relação de trabalho, e não somente aqueles
decorrentes de relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Conferiu competência, ainda, para julgamento de ações sobre representação
sindical; ações que envolvam exercício do direito de greve; 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, entre outras.
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1.2. AMBIENTE DE ATUAÇÃO
As estratégias do Tribunal, quando da definição do planejamento para o período
2015-2020, foram estabelecidas com base no contexto político, econômico, ambiental,
tecnológico e social no qual a organização se inseria, bem como na avaliação interna,
com identificação de potencialidades e dificuldades. Essa análise foi resumida no
modelo SWOT, a qual evidencia as oportunidades e ameaças (ambiente externo) e as
forças e fraquezas (ambiente interno) do TRT21.
Não obstante várias das condições observadas à época ainda permaneçam
válidas, novos cenários, internos e externos, acabam por inserir mudanças na matriz
SWOT da instituição. Como exemplos desses cenários, pode-se citar a aprovação da
reforma trabalhista, a limitação dos gastos públicos estabelecida pela EC nº 95/2016, o
crescimento do quantitativo de servidores aposentados, entre outros. A revisão da
análise dos ambientes, assim como outros aspectos do Planejamento Estratégico do
TRT21, está programada para acontecer nas Reuniões de Análise da Estratégia (RAE)
ao longo do exercício de 2018.
Seguem abaixo algumas das forças e fraquezas (ambiente interno) e
oportunidades e ameaças (ambiente externo) diagnosticadas que constam do
Planejamento Estratégico 2015-2020 deste Tribunal:
Ambiente Interno
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.
Fraquezas
î Falta de motivação e comprometimento de parcela da força de trabalho;
î Estrutura reduzida de cargos efetivos, em comissão e de funções
comissionadas;
î Fragilidade no sistema de segurança para magistrados e servidores;
î Deficiência na comunicação da estratégia;
î 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;
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•
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.
1.3. ORGANOGRAMA

O TRT21 teve a última grande revisão da sua estrutura administrativa
disciplinada pela Resolução Administrativa nº. 17, de 23/04/2015, que aprovou o novo
Regulamento Geral de Secretaria, fixando as atribuições das unidades e dispondo acerca
da competência necessária para o alcance dos objetivos institucionais do Tribunal.
Desde então, de forma a adequar essa estrutura às necessidades pontuais que se
apresentaram, a exemplo das advindas com as Resoluções CNJ nº 219/2016 e CSJT nº
174/2016, novas mudanças foram introduzidas por meio das seguintes normas internas
do TRT21:
• RA nº 05/2017
• RA nº 06/2017
• RA nº 26/2017
• RA nº 32/2017
• RA nº 47/2017
• Ato GP nº 521/2017
• Ato GP nº 544/2017
• Ato GP nº 683/2017
O “Manual de Atribuições Setoriais do TRT da 21ª Região”, aprovado por meio
do Ato TRT/GP nº 674, de 09/11/2015, e que detalha as atribuições dos setores de cada
unidade da Estrutura Organizacional, encontra-se em processo de atualização e ainda
não reflete as últimas mudanças aplicadas.
A estrutura organizacional vigente do Tribunal está representada por meio do
seguinte organograma:
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Figura 1.3 - Organograma
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Nomes das Unidades Organizacionais – TRT da 21ª Região
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
5.1 – Setor de Aperfeiçoamento e Capacitação
5.2 – Setor de Ensino a Distância
5.3 – Biblioteca
5.4 – Setor de Gestão Documental e Memória
6 – Presidência
6.1 – Fórum de Natal
6.1.1 – Setor de Protocolo de 1ª e 2ª Instâncias
6.1.2 – Depósito Judicial de Natal
6.2 – Fórum de Mossoró
6.3 – Secretaria do Tribunal Pleno
6.4 – Coordenadoria de Inteligência
6.4.1 – Setor de Investigação
6.4.2 – Setor de Diligências, Mandados e Leilões
6.5 – Centro de Monitoramento, Gerenciamento e
Execução de Metas do CNJ
6.6 – Coordenadoria de Controle Interno
6.6.1 – Setor de Auditoria
6.6.2 – Setor de Controle de Licitações, Contratos e
Legislação
6.6.3 – Setor de Controle de Pagamento de Pessoal
6.6.4 – Setor de Controle Contábil, Orçamentário,
Financeiro e Patrimonial
6.7 – Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica
6.7.1 – Setor de Gestão Estratégica
6.7.2 – Setor de Estatística
6.7.3 – Escritório de Projetos
6.7.4 – Setor de Responsabilidade Socioambiental

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
6.9.4.1 – Setor de Apoio à Governança e Gestão de TIC
6.9.4.2 – Setor de Segurança da Informação
6.9.4.3 – Setor de Infraestrutura de TIC
6.9.4.4 – Setor de Gestão de Serviços da TIC
6.9.4.5 – Setor de Relacionamento e Suporte Técnico
6.9.4.6 – Setor de Sistemas de Informação
6.9.4.7 – Setor de Sistemas Jurídicos de 1ª e 2ª Instância
6.9.4.8 – Setor de Sistemas Administrativos e Portais
6.9.4.9 – Setor de Sustentação a Sistemas Nacionais e
Sistemas Estruturantes
6.9.5 – Coordenadoria de Precatórios e Requisitórios;
6.9.5.1 – Setor de Expedição e Acompanhamento de
Precatório e Requisitório
6.9.5.2 – Setor de Cálculo da 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
6.10.1 – Gabinete da Diretoria-Geral

6.10.2 – Coordenadoria Administrativa
6.10.2.1 – Setor de Licitações
6.10.2.2 – Setor de Compras
6.10.2.3 – Setor de Contratos Administrativos e Apoio à
Execução Contratual
6.10.2.4 – Pregoeiro
6.10.3 – Coordenadoria de Logística e Patrimônio
6.10.3.1 – Setor de Almoxarifado
6.10.3.2 – Setor de Registro Patrimonial
6.10.3.3 – Setor de Manutenção
6.10.3.4 – Setor de Zeladoria
6.10.4 – Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura
6.10.4.1 – Setor de Gerenciamento de Projetos
6.10.4.2 – Setor de Engenharia e Arquitetura
6.10.4.3 – Setor de Manutenção de Sistemas Prediais
6.10.5 – Coordenadoria de Gestão de Pessoas
6.10.5.1 – Setor de Assistência Médico-Odontológica
6.10.5.2 – Setor de Atendimento e Cadastro de Servidores
6.10.5.3 – Setor de Legislação
6.10.5.4 – Setor de Magistrados, Inativos e Pensionistas
6.10.5.5 – Setor de Preparação da Folha de Pagamento de
Pessoal
6.10.5.6 – Setor de Governança em Gestão de Pessoas
6.10.6 - Coordenadoria de Orçamento e Finanças
6.10.6.1 – Setor de Contabilidade Analítica
6.10.6.2 – Setor de Emissão de Empenho e Controle
Orçamentário
6.10.7 – Coordenadoria de Execução Financeira
6.10.7.1 – Setor de Liquidação de Despesa de Pessoal
6.10.7.2 – Setor de Pagamento
6.10.7.3 – Setor de Liquidação de Bens e Serviços e
Controle de Conta Vinculada
7 – Corregedoria
7.1 – Secretaria da Corregedoria
8 – Gabinetes dos Desembargadores
9 – Varas do Trabalho
9.1 – Secretaria das Varas
9.2 – Postos Avançados
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Segue abaixo a descrição de competências das unidades estratégicas do TRT21:
Quadro 1.3 – Descrição de competências das unidades estratégicas do TRT21
Áreas/ Subunidades
Competências
Titular
Estratégicas
Escola Judicial (EJUD)
Compete à Escola Judicial propiciar Sylvia Resende de Araújo
meios, em todos os níveis, para Potiguar
especialização,
aperfeiçoamento
e
atualização de magistrados e servidores, Rita de Cássia Araujo Alves
objetivando,
notadamente,
melhor Mendonça
eficiência na prestação jurisdicional.
Coordenadoria de Inteligência Atuar junto à estrutura administrativa e Ana Karina Galvão Xavier
(CINT)
judicial do Tribunal com vistas à
facilitação dos meios de efetivar a
execução, identificando patrimônio de
devedores, requerendo e prestando
informações aos juízos, propondo
convênio e parcerias, recebendo Hugo Aldo Porto Barreto
denúncias, sugestões e propostas de
diligências, fraudes e outros ilícitos,
praticar todos os atos procedimentais
necessários ao regular andamento dos
processos.
Coordenadoria de Controle
Exercer a fiscalização contábil, Caio Lima de Azevedo
Interno (CCI)
financeira, orçamentária e operacional
do TRT da 21ª Região, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade
e eficácia da aplicação dos recursos e
seus controles, atuando em todas as
unidades administrativas, bem como as Jeremias Iduíno da Rocha e
unidades judiciais que percebam ou Silva
arrecadem recursos em nome do
Tribunal.

Cargo

Período de atuação

Coordenadora

01/01/2017 a 05/03/2017

Coordenadora

06/03/2017 a 31/12/2017

Coordenadora

01/01/2017 a 27/03/2017
(Unidade criada pelo novo
Regulamento Geral
Administrativo - RA nº.
17/2015)

Coordenador

28/03/2017 a 31/12/2017

Secretário

01/01/2017 a 31/05/2017

Coordenador

01/06/2017 a 31/12/2017 (a
partir de 07/06/2017, em razão
da RA nº 32/2017, a unidade
passou a ser denominada
Coordenadoria de Controle
Interno)
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Áreas/ Subunidades
Estratégicas
Secretaria-Geral da
Presidência (SGP)

Diretoria-Geral (DG)

Competências

Titular

Cargo

Período de atuação

Planejar, coordenar, orientar, dirigir e
controlar as atividades que atendam
ao(à) Presidente no desempenho de suas
funções, incluindo expedientes e agenda
oficial; recebendo, transmitindo e
fazendo cumprir ordens presidenciais;
cuidar
dos
procedimentos
do
cerimonial, da comunicação e da
segurança institucionais que envolvam a
presidência,
desembargadores,
magistrados e servidores do TRT da 21ª
Região.
Planejar, coordenar e orientar os
planos, programas e projetos em relação
a material e patrimônio, orçamento e
finanças, gestão de pessoas, assistência
médico-odontológica,
licitações
e
compras, contratos, convênios, termos
de
compromissos,
termos
de
cooperação técnica e obras de
infraestrutura; coordenar a elaboração
da proposta orçamentária anual e os
pedidos de créditos adicionais; por
delegação,
ordenar
e
autorizar
pagamentos em geral.
Desenvolver atividades de supervisão,
monitoramento, controle e correção dos
processos de trabalho, gerenciando os
resultados alcançados pelas unidades
vinculadas
administrativamente
e
adotando medidas de otimização e
racionalização dos atos processuais,
visando agilidade na satisfação das
necessidades, observando aos princípios
da celeridade processual e eficiência
operacional.

Marcos Sérgio Fonseca e Silva
de Souza

Secretário

01/01/2017 a 09/01/2017

Adilson Gurgel de Castro

Secretário

10/01/2017 a 31/12/2017

Márcio de Medeiros Dantas

Diretor-Geral

01/01/2017 a 31/12/2017

20

Áreas/ Subunidades
Estratégicas
Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação
(SETIC)

Secretaria da Corregedoria
(SCR)

Competências

Titular

Cargo

Período de atuação

Prover serviços de Tecnologia da Marcelo Marinho Ramos
Informação e Comunicação (TIC) e
soluções tecnológicas relacionadas, a
fim de garantir a plena função
institucional; sugerindo estratégias
políticas,
diretrizes
normas
e
procedimentos disciplinadores do uso
da TIC; disseminar e incentivar o uso
da TIC como instrumento de melhoria Marcelo Martins Pinto
do desempenho institucional.

Secretário

01/01/2017 a 12/06/2017

Secretário

13/06/2017 a 31/12/2017

Acompanhar o Corregedor Regional Kléber de Medeiros Teixeira
nas correições periódicas ordinárias e
extraordinárias,
bem
como
nas
inspeções correcionais nas Varas do
Trabalho, no âmbito da jurisdição,
auxiliando nos trabalhos e lavrando as
respectivas atas ou relatórios.
Manter atualizado o prontuário dos
magistrados para os fins de promoção
por merecimento, remoção, permuta,
vitaliciamento
ou
aplicação
de
penalidade.
Coordenar e executar comandos
exarados em processos de reclamação
correicional, de pedido de providências
e de reclamação disciplinar
Elaborar minutas de provimentos e
demais expedientes determinados pelo
Corregedor Regional.

Secretário

01/01/2017 a 31/12/2017
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Áreas/ Subunidades
Estratégicas
Coordenadoria de
Planejamento e Gestão
Estratégica (CGEST)

Competências
Manter
portfólio
de
projetos
estratégicos, promovendo ações de
sensibilização e desdobramento do
planejamento estratégico.
Incentivar
o
reconhecimento
institucional das melhores práticas e
inovações organizacionais.
Prestar assessoria às unidades do
Tribunal na elaboração, implantação e
acompanhamento de projetos de
racionalização de métodos e processos
de trabalho, bem como na elaboração de
normas, procedimentos, regulamentos,
manuais e demais instrumentos
operacionais de trabalho.
Alimentar e manter atualizados os
sistemas de informações estatísticas
desenvolvidas pelo Conselho Nacional
de Justiça, Conselho Superior da Justiça
do Trabalho e tribunais superiores.
Coordenar as ações da pesquisa de
satisfação dos usuários externos, bem
como
as
pesquisas
de
clima
organizacional de magistrados e
servidores.
Fomentar, com suporte na política de
responsabilidade socioambiental, ações
que estimulem o aperfeiçoamento
continuo da qualidade do gasto público;
o uso sustentável de recursos naturais e
bens públicos; a redução do impacto
negativo das atividades do órgão no
meio ambiente.

Titular

Cargo

Período de atuação

Dirceu Victor Monte de
Hollanda

Secretário

01/01/2017 a 09/01/2017

Telêmaco César de Oliveira
Jucá

Secretário

10/01/2017 a 30/06/2017

Liege Gomes Machado de
Melo

Secretária (até 31/08/2017)
Coordenadora (a partir de
01/09/2017)

01/07/2017 a 31/12/2017 (a
partir de 01/09/2017, em razão
da RA nº 47/2017, a unidade
passou a ser denominada
Coordenadoria de Planejamento
e Gestão Estratégica)
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Áreas/ Subunidades
Estratégicas
Divisão de Comunicação
Social (DCS)

Competências

Titular

Tem como missão “Atuar de forma
Manassés da Silva Campos
estratégica na comunicação das ações e
desempenho do TRT21, junto ao
público interno e externo”.
Consolidar a imagem positiva da
instituição junto ao público interno e
externo;
Ciro José Peixoto Pedroza
Divulgar as ações e orientar a
sociedade quanto ao papel (missão) e o
funcionamento (atividades) do
Tribunal;
Integrar as unidades do Tribunal
através da comunicação interna;
Fonte: Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica – CGEST/TRT21

Cargo

Período de atuação

Chefe

12/01/2017 a 30/06/2017 (até
30/06/2017 a unidade era
denominada Seção de
Comunicação Social)

Diretor

01/07/2017 a 31/12/2017 (a
partir de 01/09/2017, em razão
da RA nº 47/2017, a unidade
passou a ser denominada Divisão
de Comunicação Social)
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1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS

Os macroprocessos finalísticos do TRT21 correspondem aos grupos de
processos que dão sustentação institucional e tornam efetiva a sua razão de existir,
demonstrando como a estrutura organizacional trabalha para o cumprimento da sua
missão.
Embora ainda não tenham sido formalmente mapeados, foram identificados os
seguintes macroprocessos finalísticos da instituição:
a) Prestação Jurisdicional Trabalhista de 1º Grau;
b) Prestação Jurisdicional Trabalhista Originária no Tribunal;
c) Prestação Jurisdicional Trabalhista Recursal de 2º Grau.
Quadros 1.4 – Macroprocessos finalísticos
Macroprocesso: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA DE 1º GRAU
DESCRIÇÃO: A prestação jurisdicional trabalhista de 1º grau tem por objetivo o atendimento aos
cidadãos que necessitam resolver algum conflito no âmbito das relações de trabalho.
Unidades Responsáveis: Varas do Trabalho e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSCs).
Produtos e
Principais
Processos
Necessidades
Serviços
clientes
Oferecer atendimento esperado
pelos cidadãos que necessitam da
Atendimento às
Jurisdicionados e
Atendimento ao público
prestação jurisdicional, em balcão
partes e advogados advogados
de atendimento, telefone, e-mail,
sala de audiências.
Subsidiar a tramitação dos autos,
Jurisdicionados,
Autos físicos e
Formalidades dos autos
necessária à segurança jurídica do
advogados e
eletrônicos
processo.
secretaria
Jurisdicionados,
Permitir soluções alternativas de
Solução
Conciliação/Mediação
advogados e
conflitos, mediante negociação
consensual
secretaria
direta com/entre as partes.
Audiência para
Oferecer oportunidade para as
oitiva das partes,
Jurisdicionados e partes apresentarem seus motivos
Audiência
testemunhas e
advogados
(inclusive testemunhas) e/ou
tentativas de
chegarem a uma conciliação.
conciliação.
Jurisdicionados e Oferecer julgamento imparcial,
Julgamento
Sentença proferida
advogados
com qualidade e celeridade.
Jurisdicionados,
Analisar os pressupostos de
Processamento de
Recurso em
advogados,
admissibilidade e garantir o
recursos
tramitação
secretaria e
prosseguimento da tramitação
tribunal regional
necessária.
Apurar os valores devidos de
Jurisdicionados,
acordo com o trânsito em julgado
Valores devidos e
advogados e
Liquidação
atualizados
da sentença/acórdão, devidamente
secretaria
atualizados.
Providenciar quantas ações forem
necessárias em busca da satisfação
Jurisdicionados e
Execução
Valores pagos
de pagamento pelos devedores dos
advogados
créditos trabalhistas aos quais os
credores façam jus.
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Macroprocesso: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA DE 1º GRAU
DESCRIÇÃO: A prestação jurisdicional trabalhista de 1º grau tem por objetivo o atendimento aos
cidadãos que necessitam resolver algum conflito no âmbito das relações de trabalho.
Unidades Responsáveis: Varas do Trabalho e Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSCs).
Produtos e
Principais
Processos
Necessidades
Serviços
clientes
Guardar os autos para eventuais
consultas pelas partes,
Arquivamento
Autos encerrados
Secretaria
identificando conteúdos de
relevância histórica para a
memória da Justiça do Trabalho.

Macroprocesso: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA ORIGINÁRIA NO
TRIBUNAL
DESCRIÇÃO: A prestação jurisdicional trabalhista originária no Tribunal (dissídios coletivos e
individuais) no Tribunal, tem por objetivo o atendimento das categorias profissionais, mandados de
segurança e ações rescisórias oriundas da jurisdição deste Tribunal.
Unidades Responsáveis: Gabinetes dos Desembargadores, Turmas de Julgamento, Tribunal Pleno,
Presidência, Vice-Presidência e Assessoria Jurídica da Presidência.
Processos

Produtos e Serviços

Principais clientes

Atendimento ao
público

Atendimento às partes e
advogados

Jurisdicionados
individuais,
categorias
profissionais e
advogados

Formalidades dos
autos

Autos físicos e eletrônicos

Jurisdicionados,
advogados e
gabinetes

Audiência em ações
originárias

Audiência em dissídios
coletivos para conciliação

Jurisdicionados e
advogados

Julgamento

Acórdão proferido

Jurisdicionados e
advogados

Processamento de
recursos

Recurso às instâncias
superiores

Jurisdicionados,
advogados e Tribunal
Superior

Arquivamento

Autos de ações originárias
encerrados

Secretaria

Necessidades
Oferecer atendimento
esperado pelos cidadãos
que necessitam da
prestação jurisdicional,
em balcão de
atendimento, telefone,
e-mail, sala de
audiências.
Subsidiar a tramitação
dos autos, necessária à
segurança jurídica do
processo.
Oferecer oportunidade
para as categorias
apresentarem seus
motivos e/ou chegarem
a uma conciliação.
Oferecer julgamento
imparcial, com
qualidade e celeridade.
Analisar os
pressupostos de
admissibilidade e
garantir o
prosseguimento da
tramitação necessária
ao Tribunal Superior do
Trabalho.
Guardar os autos para
eventuais consultas
pelas partes,
identificando conteúdos
de relevância histórica
para a memória da
Justiça do Trabalho.
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Macroprocesso: PRESTAÇÃO JURISDICIONAL TRABALHISTA RECURSAL DE 2º GRAU
DESCRIÇÃO: Processamento de recursos interpostos sobre reclamações trabalhistas. Dar
continuidade ao atendimento aos cidadãos da jurisdição do Tribunal que necessitam revisão da decisão
de 1ª instância.
Unidades Responsáveis: Gabinetes dos Desembargadores, Turmas de Julgamento e Tribunal Pleno.
Processos

Produtos e Serviços

Principais clientes

Atendimento ao
público

Atendimento às partes e
advogados

Jurisdicionados e
advogados

Julgamento

Acórdão

Jurisdicionados e
advogados

Processamento de
recursos

Recurso em tramitação

Jurisdicionados,
advogados e Tribunal
Superior

Necessidades
Oferecer atendimento
esperado pelos
cidadãos que
necessitam da
prestação
jurisdicional, em
balcão de
atendimento, telefone,
e-mail, sala de
audiências.
Oferecer julgamento
imparcial, com
qualidade e
celeridade.
Analisar os
pressupostos de
admissibilidade e
garantir o
prosseguimento da
tramitação necessária.

Fonte: Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica – CGEST/TRT21

Objetivando o aprimoramento das ações necessárias à consecução de seus
objetivos finais, o TRT21 possui parceria com diversas instituições, conforme passamos
a elencar:
CNJ/Banco Central do Brasil (BCB) – Convênio para utilização dos sistemas:
•
BACENJUD: sistema informatizado por meio do qual são enviadas
eletronicamente ordens judiciais de requisição de informações, bloqueio,
desbloqueio e transferência de valores bloqueados, ao Banco Central, que
repassa às instituições bancárias para cumprimento e resposta.
•
CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional): sistema
informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras
mantêm contas de depósitos e outros bens, direitos e valores de seus
representantes legais e procuradores.
CNJ/Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) – Convênio para utilização do
sistema RENAJUD, ferramenta eletrônica que permite consultas e envio, em tempo real,
à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), de ordens
judiciais de restrições de veículos — inclusive registro de penhora — de pessoas
condenadas em ações judiciais.
CNJ/Receita Federal do Brasil (RFB) – Convênio para utilização do sistema
INFOJUD para fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações pela
Receita Federal, de forma on-line, sem a necessidade de comunicação por ofícios.
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CNJ/Serasa Experian – O sistema SERASAJUD objetiva facilitar a tramitação dos
ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados,
utilizando a certificação digital para mais segurança. Permite a inscrição dos executados
na base de dados do SERASA.
CNJ/Ministério da Justiça – O sistema INFOSEG integra nacionalmente as
informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e
fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. Trata-se de uma base de conhecimento
nacional, única e íntegra, abrangendo pessoas, veículos e armas.
Ministério da Saúde (SUS) – Permite o acesso ao banco de dados do SUS, facilitando
a localização de devedores e credores trabalhistas. O cadastro do SUS dispõe de
endereço e telefone atualizados dos beneficiários.
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) – Permite acesso ao
banco de dados do INCRA, visando a localização de propriedades rurais dos devedores,
bem como possíveis arrendamentos (renda).
Tribunal Regional Eleitoral do RN (TRE/RN) – O Sistema de Informações Eleitorais
(SIEL) permite acesso à base de dados do TRE. As informações contemplam filiação
completa e endereço atualizado, auxiliando, sobretudo, as atividades dos oficiais de
justiça.
Secretarias Municipais de Tributação de Natal, Parnamirim e Macaíba – Permite o
acesso ao banco de dados das Secretarias de Tributação dos Municípios de Natal,
Parnamirim e Macaíba, visando à localização de imóveis, especialmente não
escriturados, dos devedores trabalhistas.
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) – O Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) gera RIFs (Relatórios de Informações Financeiras) que permitem
identificar transações bancárias suspeitas visando ocultação patrimonial.
Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – A Central Notarial de Serviços
Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) permite acesso ao banco de dados com
informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de
qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os
cartórios do Brasil. Possibilita a identificação de pessoas interpostas (“laranjas”) de
empresas investigadas, assim como o patrimônio do devedor já falecido, quando
localizado o seu inventário.
Ministério Público do RN/GAECO – O sistema MATILHA disponibiliza vínculos
atuais e pretéritos do investigado, como veículos, endereços, relacionamentos pessoais,
familiares e societários, telefones etc. A ferramenta é rica em informações e tem grande
potencial de fornecer dados essenciais para o sucesso das pesquisas patrimoniais.
Também dá suporte ao trabalho dos oficiais de justiça, sobretudo na localização das
partes.
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Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo (ARISP) – Por meio do
portal “www.penhoraonline.org.br”, permite averbação de penhora, arresto e sequestro
online, pesquisa ou solicitação de certidão em todos os cartórios dos Estados de São
Paulo, Pernambuco, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os cartórios da cidade do
interior do Rio Grande do Norte já estão habilitados no Sistema. Os cartórios da cidade
de Natal ainda estão pendentes.
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2. PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E RESULTADOS
2.1 Planejamento Organizacional
O Planejamento Estratégico 2015-2020 do TRT21 foi aprovado em Sessão
Administrativa do Tribunal Pleno, por meio da Resolução Administrativa nº. 025, de 02
de junho de 2016. Neste documento, foi feita uma revisão do perfil institucional da
Unidade – contemplando a missão, visão de futuro e valores – e realizada a análise de
ambiente, constituindo-se referenciais estratégicos para o estabelecimento dos seus
objetivos organizacionais.
O Mapa Estratégico do TRT21, para os próximos seis anos, está estruturado em
três perspectivas: Sociedade, Processos Internos e Recursos, agrupadas em sete temas e
dez objetivos estratégicos que retratam os principais desafios a serem enfrentados no
alcance de sua visão de futuro e no cumprimento de sua missão institucional.
Cumpre ressaltar que a construção do Planejamento Estratégico 2015-2020
apoiou-se nas seguintes diretrizes:
a) abrangência de 6 anos, contemplando, portanto, três gestões;
b) observância aos Macrodesafios do Poder Judiciário, que foram
aprovados no VII Encontro Nacional do Judiciário, às Metas Nacionais e às
Metas da Justiça do Trabalho para o período 2015-2020, bem como às
especificidades do Regional;
c) revisão anual, a fim de contemplar evoluções ocorridas durante o ciclo
e alinhar o direcionamento do Tribunal às diretrizes nacionais, bem como para
readequar metas e efetuar os ajustes necessários a sua execução.
Antes de adentrar sobre as iniciativas desenvolvidas para cada objetivo
estratégico, é imperativo tecer algumas considerações sobre dois projetos que impactam
diretamente diversos objetivos do Planejamento Estratégico.
O primeiro é o projeto "Aquisição e Implementação de Solução de BI" que visa
à contratação de uma Solução de Tecnologia da Informação, do tipo Data Discovery.
Iniciado em 2016 e concluído em março/2017, o projeto resultou no desenvolvimento
da aplicação de “Business Intelligence” denominada Apoema, que na língua tupiguarani significa “aquele que enxerga ao longe”. Tal aplicação fornece uma macrovisão
gerencial sobre o funcionamento do TRT21, reunindo em painéis (dashboard) os
indicadores definidos pelo CNJ e pelo CSJT, permitindo monitorar o desempenho das
unidades, além de acompanhar o gasto com consumíveis, a exemplo de água, luz,
telefone e gasolina, dentre outros.
Outro projeto estratégico que mobilizou servidores de várias áreas do TRT21,
durante o ano de 2017, foi a implantação do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas
(SIGEP). Trata-se de uma solução única (nacional), moderna e integrada de gestão de
pessoas que atende às necessidades de todos os órgãos da Justiça do Trabalho e aos
requisitos dos órgãos de controle externo. O sistema permitirá reunir todas as
informações gerenciais da área de gestão de pessoas, além de otimizar e padronizar
parte importante das rotinas administrativas do TRT21.
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2.1.1 Descrição sintética dos objetivos do exercício
O TRT21 é uma Unidade Orçamentária, cuja numeração é 15122. Está contida
na Unidade Orçamentária do Órgão Superior denominado Justiça do Trabalho, cuja
numeração é 15000.
Na sua Lei Orçamentária Anual não existe “Programa Temático”, mas sim
“Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado”, dentro do qual consta o
Programa finalístico 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista. Os objetivos do
Programa encontram-se consignados no Relatório de Gestão do CSJT, órgão que possui
a função de Setorial orçamentária e financeira da Justiça do Trabalho, consolidando
todas as ações do Poder Judiciário Trabalhista.
A seguir, são elencados os objetivos estratégicos do TRT21, com destaque para
as principais ações desenvolvidas na busca pelo seu atendimento:
Objetivo: Promover a efetividade no cumprimento das decisões
O TRT21 destacou-se nas duas Semanas Nacionais de Conciliação e de
Execução, edição 2017, tornando-se um dos tribunais do país com o melhor
desempenho na conciliação de processos na fase de execução. Nas referidas semanas,
este Regional movimentou mais de R$ 20 milhões em acordos celebrados. Além disso,
no decorrer do ano, foram pagos mais de R$ 23 milhões em conciliações de precatórios
e Requisições de Pequeno Valor (RPV), relativos a ações trabalhistas contra órgãos
públicos.
Por iniciativa do TRT21, também foram firmados acordos de cooperação com
outras instituições, como as prefeituras de Natal, Macaíba e Parnamirim, para
compartilhamento de informações e rotinas que otimizem a execução trabalhista.
Objetivos:
• Priorizar a movimentação processual célere e transparente;
• Racionalizar rotinas, visando o ganho de produtividade.
Visando melhorar a prestação jurisdicional na capital, pólo que concentra a
maior demanda judicial trabalhista do Rio Grande do Norte, o TRT21 instalou duas
novas Varas em Natal (12ª e 13ª Varas, oriundas da extinção da Vara do Trabalho de
Pau dos Ferros e da 1ª Vara do Trabalho de Macau).
Outra medida de apoio à primeira instância foi a criação do cargo de terceiro
assistente de juiz nas Varas da capital e de Mossoró, para permitir que o juiz faça duas
pautas de audiências de processos na fase de conhecimento, pela manhã e à tarde, e
reduza o tempo de duração do processo, como determina o CNJ.
Também merece destaque o fortalecimento da estrutura administrativa dos
Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (CEJUSC) em Natal e Mossoró,
além de medidas como a que permitiu que os CEJUSCs realizem audiências iniciais,
abreviando as pautas das Varas do Trabalho que aderiram à iniciativa.
Durante o ano de 2017, foi priorizada a digitalização de processos físicos nas
Varas do Trabalho, com a formação de uma força-tarefa dedicada à implantação do
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Cadastro de Liquidação e Execução (CLE/PJe) com os processos na fase de execução,
deixando-os acessíveis por meio do PJe-JT.
Objetivo: Aperfeiçoar a comunicação com o público interno e externo
São exemplos de ações desenvolvidas para viabilizar o cumprimento deste
objetivo:
•

•

•

•

•

•

Realização, em agosto de 2017, do “I Encontro de Servidores – Redescobrindo
Novos Caminhos” com o objetivo de aproximar e fortalecer a relação entre o
corpo funcional e a instituição, buscando demonstrar a importância das ações
diárias realizadas por cada servidor em seu local de trabalho e os resultados
alcançados;
Programa "Trabalho, Justiça e Cidadania – PTJC", executado por meio de
Convênio firmado, desde 2011, com a Associação dos Magistrados do Trabalho
– AMATRA-21, Secretaria de Estado da Educação e da Cultura e Procuradoria
Regional do Trabalho da 21ª Região, com o objetivo de divulgar noções básicas
de direito do trabalho a estudantes do ensino médio da rede pública estadual.
Essa prática propicia o estreitamento das relações da instituição com a
sociedade;
Realização de visitas de alunos de escolas e universidades às instalações do
Tribunal. O Programa de visitas de instituições de ensino, públicas e privadas,
ao TRT21 visa proporcionar aos estudantes a oportunidade de conhecer e
entender as atividades judiciais desenvolvidas pelos profissionais que atuam na
área do direito trabalhista;
Realização periódica da pesquisa de Satisfação do Usuário Externo, que visa dar
subsídios à administração na busca pelo aperfeiçoamento das práticas internas e
melhoria contínua dos serviços prestados;
O TRT21 desenvolveu ação conjunta com a empresa organizadora do Carnatal,
evento realizado anualmente em Natal/RN e que reúne milhares de pessoas, para
divulgar a importância do combate ao trabalho infantil;
Mediante convênio com o Tribunal de Justiça do Estado e a Secretaria de Justiça
e Cidadania, o TRT21 implantou o programa “Novos Rumos”, que recebe
apenados para prestar serviços na instituição, criando uma oportunidade de
ressocialização por meio do trabalho.

Objetivo: Promover a qualidade de vida e a valorização das pessoas
Dentre as iniciativas desenvolvidas com vistas ao alcance deste objetivo,
merecem destaque:
•

Em setembro de 2017, foi lançado o programa “TRT na Medida”, iniciativa
voltada para a melhoria da qualidade de vida de servidores e magistrados, por
meio da promoção da saúde, da prevenção de riscos de doenças e do incentivo às
práticas desportivas. O programa não gerou custos para o TRT21, tendo em vista
as parcerias formadas com diversas instituições e empresas (academia, plano de
saúde, clínica médica, restaurantes, etc). Entidades representantes dos servidores
e magistrados do Tribunal também apoiaram o TRT na Medida;
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•

•

•

Realização, em novembro de 2017, da nona edição do “Dia da Conscientização
da Saúde”, com o tema "Quem Se Cuida Vive Bem Melhor". A programação do
evento contou com caminhada (2 km), corrida (4 km), jogos de dama, dominó e
xadrez, além de oficinas de origami, de culinária funcional, massagem de som e
acupuntura. Na oportunidade, ocorreu também a premiação da equipe vencedora
do programa TRT na Medida.
Campanha "Doe um brinquedo e ganhe um sorriso", por meio da qual
servidores, magistrados, advogados e partes dos processos puderam doar
brinquedos. Os itens arrecadados foram repassados ao Centro de Promoção à
Assistência Social (Cepas), para serem distribuídos em comunidades carentes
nos municípios de Extremoz e São Gonçalo do Amarante por ocasião do Dia da
Criança.
Campanha ''Natal Solidário dos Terceirizados',' para arrecadação, junto a
servidores e magistrados, das cestas básicas que foram doadas aos funcionários
das empresas terceirizadas que prestaram serviço ao TRT21.

O indicador nº 17 do Planejamento Estratégico 2015-2020 estabeleceu como
meta para o ano 2017 um índice de satisfação com o clima organizacional de 72% dos
participantes. De acordo com a última pesquisa de avaliação, a meta foi cumprida, uma
vez que a média geral obtida foi de 78%.
Objetivo: Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC
O conjunto de iniciativas (projetos) voltadas ao cumprimento deste objetivo
estratégico encontra-se detalhado neste Relatório, no item GESTÃO DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, em especial no item 4.3.7 Projetos de TI
desenvolvidos no período.
Objetivo: Garantir a segurança institucional com infraestrutura adequada
Ao longo do ano de 2017, importantes investimentos foram realizados na área de
segurança institucional do TRT21. Visando atender às demandas de magistrados,
servidores, advogados e dos jurisdicionados que frequentam as instalações do Tribunal
e tendo como referência o Plano de Segurança Institucional, foram adotadas as
seguintes ações:
•
•
•
•
•

Capacitação dos agentes de segurança;
Implementação de novos procedimentos para as equipes de segurança;
Realização de parcerias com outros órgãos de segurança;
Instalação de sistemas de proteção, através de equipamentos de raio-X;
Cercamento dos perímetros dos prédios.

Este objetivo é monitorado pelo indicador “índice de satisfação dos magistrados
e servidores com a Segurança do Tribunal” o qual é aferido através da pesquisa de clima
organizacional. A meta prevista para 2017 era de 67% de satisfação e o resultado
apurado foi de 72,6%, o que indica o êxito das iniciativas desenvolvidas ao longo do
ano.
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Objetivo: Promover, ampliar e fortalecer a responsabilidade socioambiental
•

Realização da oitava edição da Semana do Meio Ambiente, com o tema "Viver
bem para Viver Melhor". Durante o evento, foram realizados cursos de
introdução à culinária funcional (as 4 turmas oferecidas contaram com 135
participantes), exposição e comercialização de produtos orgânicos e vassouras
ecológicas (feitas com garrafas pet). Também foi feita a distribuição de mudas
de plantas nativas;

•

Lançamento do programa “ReciclaPET”, que consiste na disponibilização, na
sede do TRT21, de ponto permanente para coleta de garrafas PET e seu
posterior encaminhamento para grupos de reciclagem e transformação em
vassouras ecológicas;

•

Realização, em junho de 2017, de oficina de capacitação de multiplicadores em
Sustentabilidade e Qualidade de Vida, com 21 participantes;

•

Realização da 6ª campanha de recolhimento de resíduos eletroeletrônicos,
dirigida a magistrados, servidores e jurisdicionados.

2.1.2. Estágio de implementação do planejamento estratégico
No TRT da 21ª Região, a exemplo de outras instituições públicas, o
planejamento estratégico se dá em ciclos plurianuais, com a elaboração de plano
estratégico que contém os maiores objetivos organizacionais para determinado período.
Alcançado o terceiro ano do segundo ciclo do Planejamento Estratégico (20152020), o TRT21 ainda enfrenta dificuldades em consolidar a cultura da gestão
estratégica e em transformar o planejamento em ações concretas. Não obstante,
iniciativas em áreas específicas têm progredido e estão sendo executadas, a exemplo do
Plano de Segurança Institucional, do Plano de Comunicação Institucional, Plano Diretor
de TIC e Plano de Logística Socioambiental.
2.1.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e
outros planos
O alinhamento do plano estratégico com a missão e o negócio da instituição
pode ser melhor visualizado por meio do Mapa Estratégico do Tribunal Regional do
Trabalho da 21ª Região para o período 2015-2020. Essa ferramenta visual contempla,
além da identidade organizacional (missão, visão e valores), os dez objetivos
estratégicos, distribuídos nas perspectivas Sociedade, Processos Internos e Recursos.
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Figura 2.1.3 – Mapa Estratégico do TRT da 21ª Região (2015-2020)

Fonte: Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica-CGEST/TRT21

2.2 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos
A execução da estratégia e os resultados dos planos são monitorados por meio
das Reuniões de Análise da Estratégia (RAEs) e do Sistema de Gestão Estratégica da
Justiça do Trabalho (Sigest).
As RAEs têm como objetivo avaliar o desempenho dos indicadores, metas,
projetos e iniciativas constantes do Planejamento Estratégico do TRT da 21ª Região.
Com essa finalidade, o Tribunal instituiu o Comitê de Gestão Estratégica – CGE que é
responsável pela tomada de decisão quanto às propostas de ajuste na estratégia. A
composição dos membros do CGE é atualizada a cada gestão.
O Sigest foi implantado desde 2012 pelo CSJT, e é utilizado tanto para alimentar
os dados dos indicadores de desempenho que traduzem a contribuição da 21ª Região
para o Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho quanto para acompanhar a
evolução do Planejamento Estratégico Institucional para o período 2015-2020, expresso
por meio dos percentuais de cumprimento dos objetivos, indicadores e projetos.
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2.3 Desempenho Orçamentário
2.3.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de
responsabilidade da unidade
As principais Ações Orçamentárias do orçamento fiscal consignadas no
orçamento deste TRT21 e seus resultados financeiros e físicos foram detalhados
conforme Quadros 2.3.1 a seguir. Destaque-se que o quadro utilizado foi o
“Ações/Subtítulos – OFSS”, considerando que esta UPC não se vincula a Programa
Temático no PPA, mas a Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, qual
seja, o 0571 – Prestação Jurisdicional Trabalhista.
Diante da situação, considerou-se necessário o destaque de duas Ações
Orçamentárias:
1) Ação 4224 – Assistência Jurídica a Pessoas Carentes: Ação que visa o
pagamento de honorários periciais em processos judiciais onde o reclamante foi
sucumbente no objeto da Perícia, sendo beneficiário da justiça gratuita;
2) Ação 4256 – Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho: Ação de maior
relevância e que caracteriza a atividade fim deste TRT21. No exercício de 2017 esta
Ação desdobrou-se em 05 (cinco) Planos Orçamentários (PO), sendo eles: PO 0001 –
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (mesmo nome originário da Ação), PO
0002 – Capacitação de Recursos Humanos, PO 0005 – Formação e Aperfeiçoamento de
Magistrados, PO 0006 – Programa Trabalho Seguro e PO 0007 – Programa de Combate
ao Trabalho Infantil.
Foram incluídos quadros individualizados para os POs 0001, 0002, 0005
(Quadros 2.3.1), visando uma melhor compreensão da execução das metas física e
financeira, considerando que são diferentes para cada PO, de acordo com suas
particularidades e objetivos.
Os POs 0006 e 0007 foram decorrentes de créditos por movimentação (provisão)
recebidos do CSJT, portanto, a previsão das metas física e financeira consta da LOA
daquele Órgão.
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Quadros 2.3.1– Ações relacionadas ao Programa Finalístico 0571 – Prestação Jurisdicional
Trabalhista – de responsabilidade do TRT21 – OFSS
Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
na execução da ação
Código
Título
Programa
Unidade Orçamentária
Ação Prioritária

(

) Integral

( X ) Parcial

4224
Tipo: Atividade
Assistência Jurídica a Pessoas Carentes
Prestação Jurisdicional Trabalhista
Código: 0571
Tipo: Finalístico
15122
( )Sim (X)Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Paga
Processados
Processados
720.000,00
720.000,00 719.960,00 689.320,00 675.152,00 14.168,00
30.640,00
Execução Física
Unidade de
Meta
Descrição da meta
medida
Prevista
Reprogramada Realizada
Pagamento de honorários devidos a
defensores dativos, peritos, intérpretes e
curadores especiais no âmbito do
Judiciário, que atuam em processos em
que seja reconhecida a carência do
requerente.
Visa garantir a assistência jurídica
Unidade
480
484
gratuita a pessoas carentes, mediante a
contratação de serviços especializados
realizados por terceiros, indispensáveis ao
reconhecimento do direito requerido e ao
deslinde da controvérsia legal.
PRODUTO: Pessoa Assistida
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º
Valor
Descrição da
Unidade de
Valor Liquidado
Realizada
janeiro
Cancelado
Meta
medida
26.100,00
17.100,00 9.000,00
-
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Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
( ) Integral
( X ) Parcial
na execução da ação
4256
Tipo: Atividade
Código
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – PO 001 – Apreciação de
Título
Causas na Justiça do Trabalho
Prestação
Jurisdicional Trabalhista
Código: 0571
Tipo: Finalístico
Programa
15122
Unidade Orçamentária
( )Sim (X)Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Restos a Pagar do
Dotação
Despesa
exercício
Inicial
19.854.157,00

Final

Empenhada

Liquidada

20.182.698,00 18.887.739,86 16.559.110,55

Paga

Processados

16.438.998,58

120.111,97

Não
Processados
2.328.629,31

Execução Física
Descrição da meta

Unidade de
medida

Meta
ReprograPrevista
Realizada
mada

Os recursos destinam-se a proporcionar melhorias
na solução de controvérsias trabalhistas, mediante a
atuação de magistrados e servidores, por meio da
execução de despesas com diárias, passagens
aéreas, indenizações, restituições, serviços postais,
telefonia fixa e celular, material de consumo,
expediente, permanente, manutenção e conservação
Unidade
37.000
45.000
45.865
de bens móveis e imóveis, estagiários, pequenas
reformas prediais, serviços de utilidade pública
(água, luz, etc), softwares, veículos (aquisição,
licenciamento, peças, manutenção, revisão, reparo,
combustíveis), vigilância, limpeza, dentre outros.
PRODUTO: Processo Julgado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em
Valor
Unidade
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
1º janeiro
Cancelado
de medida
497.397,96
440.577,83 31.720,13
-
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Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
( ) Integral
( X ) Parcial
na execução da ação
4256
Tipo: Atividade
Código
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – PO 002 – Capacitação de
Título
Recursos Humanos
Prestação
Jurisdicional Trabalhista
Código: 0571
Tipo: Finalístico
Programa
15122
Unidade Orçamentária
( )Sim (X)Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Inicial
1.479.978,00

Final

Empenhada

Liquidada

Paga

1.479.978,00 1.282.570,13 1.211.904,92 1.211.044,92

Descrição da meta

Execução Física
Unidade de
medida

Processados
860,00

Não
Processados
70.665,21

Meta
Prevista Reprogramada Realizada

Os recursos destinam-se a proporcionar
melhorias na solução de controvérsias
trabalhistas, por meio da capacitação de
Unidade
1.000
2.304
servidores em despesas como: viagens e
locomoção, diárias, indenizações e restituições,
e outros.
PRODUTO: Servidor Capacitado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º
Valor
Unidade de
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
janeiro
Cancelado
medida
48.304,22
34.304,22 14.000,00
-
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Identificação da Ação
Responsabilidade da UPC
( ) Integral
( X ) Parcial
na execução da ação
4256
Tipo: Atividade
Código
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho – PO 005 – Formação e
Título
Aperfeiçoamento de Magistrados
Prestação Jurisdicional Trabalhista
Código: 0571
Tipo: Finalístico
Programa
15122
Unidade Orçamentária
( )Sim (X)Não Caso positivo: ( ) PAC ( ) Brasil sem Miséria ( ) Outras
Ação Prioritária
Lei Orçamentária do exercício
Execução Orçamentária e Financeira
Dotação
Despesa
Restos a Pagar do exercício
Não
Inicial
Final
Empenhada Liquidada
Paga
Processados
Processados
244.422,00
244.422,00 157.774,29 151.698,60 151.698,60
0,00
6.075,69
Execução Física
Unidade de
Meta
Descrição da meta
medida
Prevista Reprogramada Realizada
Os recursos destinam-se a proporcionar
melhorias na solução de controvérsias
trabalhistas, por meio da capacitação de
Unidade
90
169
magistrados em despesas como: viagens e
locomoção, diárias, indenizações e restituições, e
outros.
PRODUTO: Magistrado Capacitado
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores
Execução Orçamentária e Financeira
Execução Física - Metas
Valor em 1º
Valor
Unidade de
Valor Liquidado
Descrição da Meta
Realizada
janeiro
Cancelado
medida
0,00
0,00
0,00
Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COF/TRT21
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2.3.1.1 Análise Situacional
De um modo geral, a execução orçamentária deste TRT21 apresentou resultados
satisfatórios, visto que alcançou um percentual de cumprimento de 97,25% (noventa e
sete vírgula vinte e cinco por cento) do orçamento total disponibilizado (Dotação
autorizada somada aos créditos por movimentação) em relação à despesa total liquidada,
conforme controles mantidos pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças.
Todas as Ações Orçamentárias consignadas na LOA são de responsabilidade
parcial desta UPC, considerando que as Ações são executadas em nível nacional pela
Justiça do Trabalho, cabendo a cada Regional uma parte da Ação segregada pelo
“localizador”, que no caso é o 0024 – Estado do Rio Grande do Norte.
Dentre as diversas Ações Orçamentárias que compõem a grade orçamentária
desta UPC, a Ação mais representativa frente às demandas da Unidade é a Ação
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho (Ação 4256). Conforme informado na
introdução do tópico 2.3.1 - Execução física e financeira das ações da Lei
Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade, no exercício de 2017 ela foi
desdobrada em 05 (cinco) Planos Orçamentários (PO). Porém, apenas os POs 0001 –
Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho e 0002 – Capacitação de Recursos
Humanos serão abordados nesta análise, visto que são os de valores mais significativos.
O PO 0001 alcançou com eficiência e eficácia as Metas Física e Financeira,
visto que atingiu um percentual de execução de 101,92% (cento e um vírgula noventa e
dois por cento) e 82,05% (oitenta e dois vírgula zero cinco por cento) respectivamente.
Durante o exercício de 2017, este PO recebeu crédito suplementar líquido no valor de
R$ 328.541,00 (trezentos e vinte e oito mil quinhentos e quarenta e um reais). Os gastos
realizados por meio desse PO são direcionados à manutenção da máquina administrativa
(custeio e capital) do prédio sede, depósito judicial e unidades do interior do Estado.
Com relação ao PO 0002, no decorrer do exercício foi observado que a meta
física estava bastante subestimada, e que deveria ser revista para o quantitativo de 2.300
(dois mil e trezentos) servidores. Porém, o sistema SIOP não permitiu a sua
reprogramação no acompanhamento orçamentário, o que provocou o percentual muito
acima do planejado, de 230,40% (duzentos e trinta vírgula quarenta por cento) de
execução da meta física. Outro fator importante é que apesar do produto da ação ser
"servidor capacitado", este Tribunal considera como meta física executada o
quantitativo de participantes com certificado emitido, fato que permite que para um
mesmo servidor seja emitido mais de um certificado de participação. Com relação à
meta financeira desse PO, observa-se que foi atingida com eficiência, considerando o
percentual de execução de 81,89% (oitenta e um vírgula oitenta e nove por cento). Este
TRT21, por meio da Escola Judicial, prioriza a realização de cursos nas instalações da
sua sede, na cidade de Natal/RN, o que contribui para oportunizar capacitação a um
número maior de servidores em mais de um curso/evento. Os servidores lotados no
interior do Estado do Rio Grande do Norte também são atingidos pelas ações de
capacitação, sendo-lhes pagos diárias e ressarcimento de transporte quando deferidas as
inscrições para os cursos.
Ainda com relação a esse PO, cumpre ressaltar a realização do Programa de
Desenvolvimento Gerencial (PDG) organizado pela Escola Judicial, com vistas à
reciclagem dos gestores ocupantes de Cargos em Comissão (CJ) e Funções
Comissionadas (FC) do tipo FC-5 e FC-4. O Programa destinou-se a alavancar a
capacitação dos gestores envolvidos com gestão de pessoas que são passíveis de
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substituição, com ações formativas em diversas áreas, visando à aplicação da Gestão por
Competências no órgão com vistas ao cumprimento do art. 5º da Lei 11.416/2016.
Com relação à inscrição de valores em Restos a Pagar não Processados a
Liquidar/Em Liquidação, cumpre informar que foram obedecidas as disposições da Lei
4.320/64, Decreto 93.872/1986 e demais normativos que regem a matéria. O valor total
geral de todas as Ações Orçamentárias inscrito em 2017, de R$ 2.730.863,42 (dois
milhões setecentos e trinta mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois
centavos), aproxima-se dos valores inscritos em exercícios anteriores, sendo composto
em sua maioria por valores contratados de duração continuada. Em termos percentuais,
os Restos a Pagar inscritos representaram apenas 0,995% do orçamento total
disponibilizado.
Destaque-se que as informações relativas ao item “Fatores Intervenientes no
Desempenho Orçamentário” previsto no e-Contas foram incluídas na análise crítica
deste tópico, inexistindo, portanto, informações adicionais a serem prestadas em tópico
específico.
2.3.2 Obrigações assumidas sem respectivo crédito autorizado no orçamento

Quadro 2.3.2 - Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos
Valores em R$ 1,00
Conta Contábil: 21.111.04.00 – Obrigações Trabalhistas a Pagar – Curto Prazo
Credor (CNPJ/CPF – Nome)
-

Saldo final do
exercício
anterior
566.976,36

Movimento
aumentativo
8.965.660,22

Movimento
diminutivo

Saldo final do
exercício

12.581.174,57

4.182.490,71

Conta Contábil: 21.311.04.00 – Contas a Pagar Credores Nacionais
Credor (CNPJ/CPF – Nome)
080021

Saldo final do
exercício
anterior
0,00

Movimento
aumentativo
0,00

Movimento
diminutivo

Saldo final do
exercício

32.200,00

32.200,00

Conta Contábil: 21.891.01.00 – Indenizações, Restituições e Compensações
Credor (CNPJ/CPF – Nome)
080021

Saldo final do
exercício
anterior
0,00

Movimento
aumentativo
0,00

Movimento
diminutivo

Saldo final do
exercício

20.000,00

20.000,00

Conta Contábil: 22.111.04.00 – Obrigações Trabalhistas a Pagar – Longo Prazo
Credor (CNPJ/CPF – Nome)

Saldo final do
exercício
anterior

Movimento
aumentativo

-

11.748.693,00

8.419.509,71

Movimento
diminutivo

Saldo final do
exercício

45.823,30

3.375.006,59

Conta Contábil: 22.142.98.00 – Outros Encargos Sociais – Longo Prazo
Credor (CNPJ/CPF – Nome)
-

Saldo final do
exercício
anterior
1.629.119,04

Movimento
aumentativo
202.031,14

Movimento
diminutivo
0,00

Saldo final do
exercício
1.427.087,90

Fonte: SIAFI 2017
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2.3.2.1 Análise Crítica
Na elaboração da Proposta Orçamentária Prévia este Tribunal inclui os passivos
existentes, sejam eles administrativos ou judiciais, além dos valores correspondentes às
necessidades para o pagamento da Folha Normal. No entanto, no momento da liberação
dos limites para a elaboração da Proposta Orçamentária do Órgão, a Secretaria de
Orçamento Federal, via de regra, não vem liberando os créditos necessários conforme
solicitados.
No decorrer da execução orçamentária, especificamente nos momentos de
solicitação de créditos suplementares, a Coordenadoria de Orçamento e Finanças
encaminha as diretrizes para a formalização dos pedidos de créditos incluindo o déficit
para pagamento da Folha Normal para Pessoal Ativo e Inativo, bem como os valores
necessários para pagamento dos Passivos. No exercício de 2017 este TRT21 foi
contemplado com suplementação de créditos para pagamento de Pessoal Ativo e
Inativo, bem como de passivos já registrados anteriormente.
Com relação à conta 21.111.04.00, o valor constante em 31/12/2017 refere-se,
praticamente na sua totalidade, a passivos da Parcela Autônoma de Equivalência – PAE,
do tipo Escalonamento, devida a magistrados ativos e inativos. Cumpre esclarecer que
no exercício de 2016 os valores devidos da PAE estavam registrados na conta
22.111.04.00, ou seja, no longo prazo, tendo sido reclassificados contabilmente para o
curto prazo, considerando a possibilidade real de quitação integral até o final do
exercício de 2018.
Com relação às contas 21.311.04.00 e 21.891.01.00, que não apresentavam saldo
em 31/12/2016, os valores referem-se a honorários periciais devidos a Peritos, na Ação
Orçamentária 4224 – Assistência Jurídica a Pessoas Carentes, cujo valor consignado na
LOA não foi suficiente para pagamento das perícias, tendo sido reconhecido o passivo
ainda no exercício de 2017 para pagamento no exercício de 2018. Cumpre informar que,
na data de fechamento deste Relatório, os valores apresentados já haviam sido quitados,
inexistindo saldo a pagar.
Com relação à conta 22.111.04.00, o valor constante em 31/12/2017 refere-se na
sua totalidade a passivos de URV devido a servidores ativos e inativos, decorrentes de
incorporações de exercícios anteriores. Não foram recebidos créditos orçamentários em
2017 para pagamento desse tipo de passivo, cuja existência se encontra sob análise do
Tribunal de Contas da União.
No exercício de 2016 havia um valor de R$ 1.033.454,67 (um milhão trinta e
três mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) registrado na
conta 22.111.04.00, nas inscrições genéricas relacionadas a Férias Indenizadas de
Magistrados Ativos. O referido valor foi reclassificado para a conta 21.711.01.00 –
Provisão para Indenizações Trabalhistas, em conformidade com o item 3.1.1 da
Macrofunção SIAFI 02.03.36 – Provisões, Passivos e Ativos Contingentes, bem como o
teor do Acórdão CSJT proferido no Processo nº CSJT-PCA-7908.35.2013.5.90.0000.
Registre-se que o saldo não foi baixado, apenas reclassificado, considerando que existe
recurso com relação ao Acórdão, estando o assunto sub judice.
Destaque-se que os Passivos de Pessoal desta UPC são registrados
contabilmente conforme orientações contidas na Mensagem CFIN/CSJT 053/2015,
detalhados por conta corrente do tipo “inscrição genérica”, e de acordo com as
disposições contidas no Acórdão nº 1485/2012 TCU – Plenário.
No exercício de 2017 continuaram a ser aplicados os dispositivos da Resolução
CSJT nº 137/2014, que estabeleceu “critérios para o reconhecimento administrativo,
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apuração de valores e pagamento de despesas de exercícios anteriores – passivos – a
magistrados e servidores no âmbito do Judiciário do Trabalho”. Foram elaboradas
diversas Folhas Suplementares para pagamentos de passivos de pessoal de acordo com
os artigos 12 e 13 da referida Resolução, resultando em uma melhor gestão de passivos
decorrentes de fluxo de folha.
A fundamentação legal para a constituição dos passivos existentes é
diversificada, sendo as mais relevantes:
1) Passivos administrativos diversos decorrentes de incorporações (URV),
devido a servidores ativos e inativos;
2) Ato CSJT.GP.nº 110/2008 – Passivos administrativos da Parcela Autônoma
de Equivalência (PAE) do tipo Escalonamento;
Destaque-se que as unidades administrativas responsáveis pelo controle e
pagamento de passivos de pessoal estão em constante contato com o Conselho Superior
da Justiça do Trabalho objetivando regularizar as situações ocorridas mediante
solicitação de suplementação de créditos orçamentários.
Para os passivos atualmente registrados, este TRT21 não tinha capacidade de
prever a situação que ensejou o lançamento dos valores nas respectivas contas
contábeis.
2.3.3 Restos a pagar de exercícios anteriores
Quadro 2.3.3 – Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Valores em R$ 1,00
Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar não Processados Liquidados
Montante
Saldo a Pagar em
Ano de
01/01/2017
31/12/2017
Pagos (b)
Cancelados (c)
Inscrição
(a)
(d) = (a – b – c)
10.983,89
9.983,89
1.000,00
0,00
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
2014
363,16
363,16
0,00
0,00
2013
Restos a Pagar não Processados
Montante
Saldo a Pagar em
Ano de
01/01/2017
Pagos (b)
Cancelados (c)
31/12/2017
Inscrição
(a)
(d) = (a – b – c)
1.101.147,68
988.169,88
77.636,74
35.341,06
2016
197.550,24
177.563,63
16.000,00
3.986,61
2015
4.634,21
4.634,04
0,17
0,00
2014
Fonte: SIAFI 2013 a 2017

2.3.3.1 Análise Crítica
As Notas de Empenho inscritas em Restos a Pagar são liquidadas e pagas ao
longo do exercício, à medida que as contratadas realizam o serviço ou entregam o
material correspondente, mediante “ateste” na Nota Fiscal.
Durante o exercício de 2017 este TRT21 continuou envidando os esforços
necessários a fim de sanear as pendências relativas a Restos a Pagar de exercícios
anteriores e do exercício, sejam eles Processados ou não Processados. Como resultado,
observa-se que a única pendência relativa a Restos a Pagar não Processados Liquidados
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do exercício de 2013 foi sanada (primeira parte do Quadro 2.3.3), inexistindo
pendências quanto aos exercícios de 2014, 2015 e 2016.
No que se refere aos valores constantes em Restos a Pagar não Processados de
exercícios anteriores, tem-se a seguinte situação:
1) O saldo atual a pagar do exercício de 2015 remonta a uma única Nota de
Empenho, a 2015NE001288. O valor refere-se a uma aplicação de penalidade por
descumprimento de cláusula contratual que está em vias de ser finalizada. A conclusão
se dará no exercício de 2018.
2) O saldo a pagar do exercício de 2016 refere-se, em sua maioria, a processos
cujos serviços não foram concluídos ou estão em fase final de conclusão, e a uma
aplicação de penalidade por descumprimento de cláusula contratual que está em análise
no Setor competente, sendo que todos deverão ser finalizados durante o exercício de
2018. Destaque-se que o valor total constante do Quadro 2.3.3, subdivide-se em 02
(duas) contas de Restos a Pagar, conforme demonstrativo a seguir:
Quadro 2.3.3.1 – Restos a Pagar não Processados – Posição em
31/12/2017
Nome
Conta
RPNP a Liquidar
63.110.00.00
RPNP a Liquidar Liquidados a Pagar
63.130.00.00
TOTAL:

Valores em R$
Valor
26.216,00
9.125,06
35.341,06

Considerando que o valor de Restos a Pagar de exercícios anteriores não é
expressivo, conforme demonstrados nos quadros e tabelas, não há impacto significativo
na gestão financeira deste TRT21 quando dos pagamentos dos valores.
Como de hábito, durante o exercício de 2018 a Administração Superior deste
TRT21 continuará empenhada em minimizar as pendências relativas a Restos a Pagar de
exercícios anteriores, bem como os inscritos no exercício.
2.3.4 Informações sobre a realização das receitas
Esta UPC não é unidade arrecadadora de Receita da União, porém, no exercício
de 2017, houve a ocorrência de 02 (duas) fontes de receitas próprias: a receita da Taxa
de Ocupação de Imóveis e a receita decorrente da realização de Concurso Público para
Provimento de Cargos do Quadro Permanente de Servidores.
A receita da taxa de ocupação de imóveis (Receita Patrimonial) decorre de
Contratos de Cessão de Espaço Físico, onde os cessionários pagam mensalmente a este
TRT21 um valor de locação, bem como valores decorrentes do rateio das despesas de
água, energia, limpeza e vigilância (Outras Receitas Correntes), tudo mediante GRU.
Ambas geram saldo na conta “Limite de Saque com Vinculação de Pagamento” na
Fonte 0150151220, vinculação 400.
As receitas da taxa de inscrição do Concurso Público (Receitas de Serviços)
somaram R$ 1.650.480,00 (um milhão seiscentos e cinquenta mil quatrocentos e oitenta
reais), que se encontram disponíveis no Limite de Saque com Vinculação de Pagamento
deste TRT21. São consideradas superávit financeiro do exercício de 2017, que
permanecerá vigente durante o exercício de 2018, tendo em vista os efeitos da Emenda
Constitucional 95/2016.
Conforme mencionado no Relatório de Gestão de 2016, os Contratos de
Prestação de Serviços Financeiros, celebrados com as instituições Banco do Brasil e
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Caixa Econômica Federal passaram a ser gerenciados de forma centralizada pelo
Conselho Superior da Justiça do Trabalho que realiza o sub-repasse mensal aos
Regionais, com base nos valores dos créditos orçamentários alocados na Lei
Orçamentária Anual. As receitas de Transferências Correntes apresentadas no
demonstrativo abaixo referem-se à arrecadação do saldo existente em 31/12/2016 dos
Contratos cuja vigência foi encerrada naquela data. A previsão inicial, de R$
6.240.000,00, seria a arrecadação do exercício de 2017, porém, por orientação do CSJT,
os saldos dos Contratos dos Tribunais foram recolhidos em sua totalidade ao Limite de
Saque das Unidades Gestoras, resultando numa receita realizada de R$ 12.529.320,79,
gerando um excesso de arrecadação de R$ 6.289.320,79. Da mesma forma da Receita
de Serviços mencionada no parágrafo anterior, esse superávit financeiro do exercício de
2017 permanecerá vigente durante o exercício de 2018, tendo em vista os efeitos da
Emenda Constitucional 95/2016.
Os recursos orçamentários disponíveis em fontes próprias concorrem com os
recursos do Orçamento Fiscal na alocação de recursos na Proposta Orçamentária Prévia.
São utilizados em projetos e atividades que visem à melhoria direta da prestação
jurisdicional, tais como ações de capacitação/treinamento de magistrados e servidores,
reforma e aquisição de bens móveis e imóveis, aquisição e manutenção de softwares,
aquisição de equipamentos e serviços de tecnologia, dentre outras necessidades
direcionadas a aprimorar o atendimento ao jurisdicionado. Vale salientar que esse tipo
de recurso não pode ser utilizado para pagamento de despesas com pessoal, benefícios,
diárias, ajudas de custo, auxílio moradia, dentre outras que sejam relacionadas a
despesas indiretas com recursos humanos.
À época oportuna, a UPC poderia solicitar créditos adicionais com oferecimento
de receita, considerando a existência de superávits financeiros e excesso de arrecadação,
que possibilitam a utilização dos recursos em prol da melhoria da prestação
jurisdicional trabalhista. Porém, por força da EC 95/2016, do teto dos gastos da União,
não houve possibilidade de abertura desse tipo de crédito adicional com oferecimento de
recursos, o que forçou esta Unidade a permanecer com o valor para solicitação e
usufruto futuro.
A seguir, demonstra-se o comportamento das receitas próprias previstas e
arrecadadas, bem como seu percentual de realização em relação ao valor inicialmente
previsto:
Quadro 2.3.4 – Demonstrativo de Previsão/Arrecadação de Receitas Próprias
Previsão Inicial
Receita
Receitas
Saldo
Realização (%)
/ Atualizada
Realizada
Receita Patrimonial
138.997,00
223.261,12
84.264,12
160,62%
Receita de Serviços
0,00
1.650.480,00
1.650.480,00
Transferências Correntes
6.240.000,00
12.529.320,79
6.289.320,79
200,79%
Outras Receitas Correntes
260.806,00
272.462,26
11.656,26
104,47%
TOTAL:
399.803,00
2.146.203,38
1.746.400,38
536,82%
Fonte: Balanço Orçamentário do TRT21

A Previsão Inicial da Receita Patrimonial e Outras Receitas Correntes baseou-se
no valor contratado para o mês de janeiro/2017, e na ocorrência da prorrogação
contratual foi realizada a sua reestimativa.
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2.3.5 Informações sobre a execução das despesas
2.3.5.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação

Modalidade de Contratação
1. Modalidade de Licitação
a) Convite
b) Tomada de Preços
c) Concorrência
d) Pregão
e) Concurso
f) Consulta
g) Regime Diferenciado de
Contratações Públicas
2. Contratações Diretas
h) Dispensa
i) Inexigibilidade
3. Regime de Execução Especial
j) Suprimento de Fundos
4. Pagamento de Pessoal
k) Pagamento em Folha
l) Diárias
5. Total das Despesas Acima
(1+2+3+4)
6. Total das Despesas da UPC

Quadro 2.3.5.1 – Despesas por Modalidade de Contratação
Despesa Liquidada
2017
%
2016
%
2017
16.744.354,13
6,21%
12.627.408,08
4,71%
14.537.063,97
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00
1.314.253,75
0,49%
0,00
0,00%
899.683,35
0,00
0,00%
34.090,14
0,01%
0,00
15.430.100,38
5,72%
12.590.317,94
4,70%
13.637.380,62
0,00
0,00%
3.000,00
0,00%
0,00
0,00
0,00%
0,00
0,00%
0,00

Despesa Paga
%
2016
5,45%
11.685.340,58
0,00%
0,00
0,34%
0,00
0,00%
0,00
5,11%
11.685.340,58
0,00%
0,00
0,00%
0,00

%
4,36%
0,00%
0,00%
0,00%
4,36%
0,00%
0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

3.751.175,85
3.137.913,29
613.262,56
59.487,31
59.487,31
227.044.013,63
226.236.511,66
807.501,97

1,39%
1,16%
0,23%
0,02%
0,02%
84,20%
83,91%
0,30%

2.241.142,97
1.799.314,77
441.828,20
50.738,40
50.738,40
205.068.688,15
204.734.483,18
334.204,97

0,84%
0,67%
0,16%
0,02%
0,02%
76,47%
76,35%
0,12%

3.235.153,08
2.690.368,89
544.784,19
59.487,31
59.487,31
226.968.210,14
226.160.708,17
807.501,97

1,21%
1,01%
0,20%
0,02%
0,02%
85,09%
84,78%
0,30%

2.135.364,68
1.706.787,29
428.577,39
50.738,40
50.738,40
205.051.186,11
204.716.981,14
334.204,97

0,80%
0,64%
0,16%
0,02%
0,02%
76,47%
76,35%
0,12%

247.599.030,92

91,83%

219.987.977,60

82,04%

244.799.914,50

91,77%

218.922.629,77

81,64%

268.156.297,90 100,00%

266.748.377,70

100,00%

269.633.009,51 100,00%

268.145.314,01 100,00%
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2.3.5.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de Despesa

Quadro 2.3.5.2 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa
DESPESAS CORRENTES
Empenhada
Liquidada
2017
2016
2017
2016

1. Despesas de Pessoal
11 – Vencimentos e Vantagens Fixas

Valores em R$ 1,00
RP não processados
2017
2016

Valores Pagos
2017
2016

226.236.511,66 231.551.730,65 226.160.708,17 231.535.453,13

75.803,49

16.277,52 226.160.708,17 231.534.228,61

151.688.428,91 142.418.925,87 151.688.428,91 142.418.925,87

0,00

0,00 151.688.428,91 142.418.925,87

01 – Aposentadorias RPPS

32.361.872,41

26.157.235,77

32.361.872,41

26.157.235,77

0,00

0,00

32.361.872,41

26.157.235,77

13 – Obrigações Patronais

28.959.429,66

27.363.696,11

28.959.429,66

27.363.696,11

0,00

0,00

28.959.429,66

27.363.696,11

Demais elementos do grupo

13.226.780,68

35.611.872,90

13.150.977,19

35.595.595,38

75.803,49

16.277,52

13.150.977,19

35.594.370,86

39.819.804,72

36.411.723,31

37.910.074,42

35.413.114,35

1.909.730,30

998.611,96

37.760.258,08

35.403.354,98

37 – Locação de Mão-de-Obra

8.420.210,53

8.227.067,78

8.004.199,74

8.012.324,63

416.010,79

214.743,15

7.899.189,22

8.011.443,83

46 – Auxílio-Alimentação

8.165.611,16

8.399.107,74

8.165.611,16

8.399.107,74

0,00

0,00

8.165.611,16

8.399.107,74

93 – Indenizações e Restituições

7.986.748,04

8.318.650,46

7.963.092,29

8.300.050,46

23.655,75

18.600,00

7.954.792,29

8.298.050,46

39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

7.298.619,97

4.786.274,88

6.372.238,39

4.069.002,60

926.381,58

717.272,28

6.352.126,27

4.062.631,68

Demais elementos do grupo

7.948.615,02

6.680.625,45

7.404.932,84

6.632.628,92

543.682,18

47.996,53

7.388.539,14

6.632.121,27

3. Outras Despesas Correntes

Grupos de Despesa
4. Investimentos
52 – Equipamentos e Material Permanente
Demais elementos do grupo

Empenhada
2017
2016

DESPESAS DE CAPITAL
Liquidada
2017
2016

RP não processados
2017
2016

Valores Pagos
2017
2016

3.576.693,13

1.293.988,62

2.831.363,50

1.207.730,42

745.329,63

86.258,20

2.827.411,45

1.207.730,42

3.377.464,73

837.111,09

2.682.653,37

833.552,86

694.811,36

3.558,23

2.681.869,17

833.552,86

199.228,40

456.877,53

148.710,13

374.177,56

50.518,27

82.699,97

145.542,28

374.177,56

Fonte: Tesouro Gerencial e SIAFI 2016 e 2017
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2.3.5.3 Análise Crítica da Realização da Despesa
Com relação ao Quadro 2.3.5.1 – Despesa por Modalidade de Contratação
destaca-se como mais significativo o valor liquidado referente à modalidade de licitação
“Pregão”, por ser o Pregão Eletrônico a modalidade mais utilizada nesta UPC para as
contratações, representando 5,72% do total das despesas.
Destaque-se que o valor despendido com Diárias sofreu acréscimo da ordem de
141,62%. O fato justifica-se pelo reajuste da tabela de diárias realizado em 2017, cujos
valores haviam sofrido decréscimo em 2016 em virtude do corte orçamentário daquele
exercício. Frise-se que do valor total gasto com diárias, 52% foram destinados à
capacitação de servidores e aperfeiçoamento de magistrados, impactando diretamente na
melhoria da prestação jurisdicional.
Com relação ao item “k” – Pagamento em Folha, a variação percentual de 10,5%
para mais se justifica pela implantação de 02 (duas) parcelas do Plano de Cargos e
Salários aprovado pela Lei 13.317, de 20 de julho de 2016, que alterou dispositivos da
Lei 11.416/2006.
Observa-se, por fim, que a despesa paga representou 98,93% da despesa
liquidada, demonstrando o esforço do TRT21 em honrar as obrigações que cumpriram a
fase da liquidação da despesa.
Com relação ao Quadro 2.3.5.2 – Despesa por Grupo e Elemento de Despesa,
tem-se as seguintes considerações:
1) Grupo 1 – Despesas com Pessoal:
O grupo apresentou uma variação total de -2,30% (dois vírgula trinta por cento)
para menos em 2017, comparado a 2016. O fato deveu-se principalmente ao elemento
de despesa 91 – Sentenças Judiciais, que no exercício de 2016 teve crédito orçamentário
empenhado da ordem de R$ 27.072.019,81 (vinte e sete milhões setenta e dois mil
dezenove reais e oitenta e um centavos), e era o segundo elemento mais significativo do
grupo. No exercício de 2017, o valor empenhado foi de apenas R$ 864.674,36
(oitocentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e seis
centavos), considerando que houve descentralização de crédito orçamentário somente
para RPV, inexistindo alocação para pagamento de Precatórios.
Vale destacar ainda que o elemento de despesa 01 – Aposentadorias
RPPS passou a ser o segundo mais significativo do grupo, com uma variação em 2017
de 23,72% a mais em relação a 2016, decorrente principalmente da enorme quantidade
de aposentadorias ocorridas em 2017, que totalizou 29 (vinte e nove) servidores.
Destaque-se, inclusive, que o valor total empenhado nesse elemento foi superior ao
valor do elemento 13 – Contribuição Patronal, pela primeira vez na história do crédito
empenhado dessa Unidade Gestora.
2) Grupo 3 – Outras Despesas Correntes:
O grupo apresentou uma variação total de 9,36% (nove vírgula trinta e seis por
cento) para mais em 2017 com relação ao exercício de 2016. O elemento de despesa
mais significativo em 2017 passou a ser o 37 – Locação de mão de obra, que apresentou
incremento individual de 2,35% (dois vírgula trinta e cinco por cento) em relação a
2016.
Merece destaque o elemento 46 – Auxílio Alimentação, que era o de maior valor
em 2016. No exercício 2017, apresentou decréscimo da ordem de 2,78% (dois vírgula
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setenta e oito por cento) em relação a 2016, decorrente principalmente da enorme
quantidade de aposentadorias ocorridas em 2017, quando o beneficiário deixa de
receber o referido auxílio, alinhado com a ocorrência destacada do incremento do
elemento 01 – Aposentadorias RPPS do Grupo 1.
3) Grupo 4 – Investimentos:
O Grupo apresentou uma variação total de 176,41% (cento e setenta e seis
vírgula quarenta e um por cento) para mais em 2017 com relação ao exercício de 2016.
O incremento se justifica principalmente pelo corte de aproximadamente 90% nos
investimentos ocorrido em 2016, que não se repetiu em 2017. O elemento de despesa
mais significativo em 2017 foi o mesmo do exercício de 2016, o 449052 –
Equipamentos e Material Permanente, devido a aquisições de novos equipamentos de
informática e renovação do mobiliário.
Vale destacar que o valor total inscrito em Restos a Pagar não Processados no
exercício de 2017 foi 148,00% (cento e quarenta e oito por cento) maior do que no
exercício de 2016. O fato deveu-se a entrada em vigor da Emenda Constitucional
95/2016, onde a composição do limite orçamentário para os 20 exercícios seguintes
seria o valor da despesa primária paga em 2016 somado aos restos a pagar pagos,
adicionado ao valor da inflação do exercício. Esse esforço demandou grande empenho
de todos os órgãos da Administração Pública Federal em quitar todas as obrigações
possíveis dentro do exercício de 2016, diminuindo drasticamente a inscrição em restos a
pagar daquele exercício.
Da série histórica abaixo se pode observar que o acréscimo ocorrido na inscrição
de Restos a Pagar em 2017 não foi tão significativo, principalmente se comparado ao
exercício de 2015:
Valores em R$
Quadro 2.3.5.3 – Série Histórica de Valores Inscritos em Restos a Pagar não
Processados a Liquidar – Exercícios 2015, 2016 e 2017
2015

2016

2017

5.293.925,60

1.101.147,68

2.730.863,42

Variação
2015/2016
-79,20%

Variação
2016/2017
148,00%

Variação
2015/2017
-48,42%

Fonte: SIAFI 2015, 2016, 2017

O exercício de 2016 foi atípico, em virtude de diversos cortes orçamentários no
início do exercício, bem como da EC 95/2016 ao final. Portanto, se comparado ao
exercício de 2015, houve uma redução de 48,42% na inscrição de Restos a Pagar não
Processados em 2017.
Vale ressaltar que a inscrição em Restos a Pagar foi mais significativa no
elemento 39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, em virtude de diversas reformas
e adaptações extremamente necessárias nos prédios da Justiça do Trabalho, sendo a
mais vultosa a execução da complementação de muros de contorno e instalação de
gradis, visando maior segurança, nos prédios das cidades de Natal, Mossoró, Macau e
Currais Novos.
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2.3.6 Suprimentos de fundos, contas bancárias tipo B e cartões de
pagamento do governo federal
2.3.6.1. Concessão de Suprimento de Fundos

Quadro 2.3.6.1 – Concessão de suprimento de fundos
Meio de Concessão

Unidade Gestora (UG) do
SIAFI

Exercício
Financeiro

Conta Tipo B

Cartão de Pagamento
do Governo Federal

Valor do
maior
limite
individual
concedido

Código

Nome ou Sigla

Quantidade

Valor
Total

Quantidade

Valor
Total

2017

080021

TRT 21ª REGIÃO

-

0,00

32

83.300,00

3.000,00

2016

080021

TRT 21ª REGIÃO

-

0,00

26

70.000,00

3.000,00

Fonte: SIAFI 2016 e 2017

2.3.6.2 Utilização de Suprimento de Fundos

Quadro 2.3.6.2 – Utilização de suprimento de fundos
Exercicio

Unidade Gestora (UG) do
SIAFI
Código

Nome ou Sigla

Conta Tipo B
Quantidade

Cartão de Pagamento do Governo Federal
Saque

Fatura

Valor QuanTotal tidade

Valor dos
Saques (a)

Valor das
Faturas (b)

Total
(a+b)

2017

080021 TRT 21ª REGIÃO

-

0,00

30

10.996,61

47.750,92

58.747,53

2016

080021 TRT 21ª REGIÃO

-

0,00

16

4.882,00

45.856,40

50.738,40

Fonte: SIAFI 2016 e 2017
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2.3.6.3 Classificação dos Gastos com Suprimento de Fundos

Quadro 2.3.6.3 – Classificação dos gastos com suprimento de fundos no exercício de referência
Unidade Gestora (UG) do SIAFI
Código

Nome ou Sigla

Classificação do Objeto Gasto
Elemento de
Despesa

339030

080021

Tribunal Regional do Trabalho da
21ª Região

339036

339039

339147
TOTAL GERAL:
Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COF/TRT21

Subitem da Despesa

Total

04

959,31

07

83,99

09

388,35

10

1.029,12

15

312,00

16

1.586,37

17

2.748,86

20

181,00

21

189,46

22

737,80

24

9.162,46

25

4.501,88

26

4.929,05

28

3.280,79

29

488,80

30

1.038,60

36

362,00

39

6.199,80

44

1.170,15

59

1.249,04

18

476,20

22

1.823,32

16

2.750,00

17

10.737,05

19

1.150,00

20

370,00

79

1.120,00

18

461,91
59.487,31
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2.3.6.4 Análise Crítica
Este TRT21 se utiliza da modalidade “Suprimento de Fundos” devido à
ocorrência de despesas urgentes e de pronto pagamento, onde não há tempo hábil para o
competente procedimento licitatório, bem como para despesas miúdas, onde o custobenefício de um procedimento licitatório não é vantajoso para a Administração.
A utilização de Suprimento de Fundos é regida pelo Ato TRT-GP nº 113/2014,
juntamente com a Portaria TRT-GP nº 073/2014. É concedido prazo para utilização no
período máximo de 90 (noventa) dias, possuindo o suprido o prazo de até 10 (dez) dias
para apresentar a prestação contas após o término do período de concessão. A prestação
de contas é submetida à análise pelo setor competente, a fim de verificar se as despesas
efetuadas encontram-se em conformidade com a legislação vigente, dentro da natureza
de despesa adequada, dentro do período de concessão do adiantamento, dentre outras
conferências. Os processos de Suprimento de Fundos são executados em autos
eletrônicos, em sistema próprio para processos administrativos virtuais da Justiça do
Trabalho, denominado PROAD.
No exercício de 2017 foram movimentados recursos totais da ordem de R$
59.487,31 (cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta e um
centavos) por meio de suprimento de fundos, utilizados integralmente na forma do
“Cartão de Pagamento do Governo Federal” – CPGF. Comparando-se o exercício de
2017 ao exercício de 2016, observa-se que houve um acréscimo no valor total gasto
com Suprimento de Fundos da ordem de R$ 8.748,91 (oito mil setecentos e quarenta e
oito reais e noventa e um centavos), o que representa um aumento de 17,24% (dezessete
vírgula vinte e quatro por cento), conforme Tabela abaixo:
Quadro 2.3.6.4 - Comparativo de Utilização de Suprimento de Fundos 2016/2017
Recursos Utilizados (R$)
2016
2017
Diferença
Acréscimo (%)
50.738,40
59.487,31
8.748,91
17,24%

Cumpre destacar a divergência de valores utilizados apresentada no Quadro
2.3.6.2 e no Quadro 2.3.6.3 retro. Por meio do Quadro 2.3.6.3 observa-se que houve
utilização de Suprimento de Fundos para Serviços de Terceiros – Pessoa Física,
consequentemente também houve gastos no elemento de despesa destinado à
Contribuição Previdenciária (INSS) Patronal. Porém, quando se preenche o Quadro
2.3.6.2, não há onde colocar os valores dos impostos retidos (ISS e INSS), bem como da
Contribuição Previdenciária Patronal, pois não há saques nem faturas desses valores,
cujos pagamentos são feitos intra SIAFI dentro do documento hábil onde o Suprimento
de Fundos foi apropriado.
Importa destacar, conforme se observa do Quadro 2.3.6.2, que os valores totais
de Saques representaram 18,72% (dezoito vírgula setenta e dois por cento) do valor total
gasto com Suprimento de Fundos, estando, portanto, dentro do limite instituído por
meio do Decreto 6.370/2008, de 01/02/2008, que limita o valor sacado a 30% (trinta por
cento) do total gasto na Unidade. Ainda com relação ao Quadro 2.3.6.2, faz-se
necessário salientar que os valores informados dos saques e faturas são valores líquidos,
ou seja, deduzidos das devoluções de saques realizados a maior e glosas de valores
faturados.
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Ainda com relação aos saques, todos os supridos são orientados a evitá-los,
devendo ser essa a última opção para aquisição da demanda, sendo necessária a
apresentação de justificativa ao Ordenador de Despesa a fim de autorizar a realização do
saque.
Os resultados atingidos no exercício foram considerados satisfatórios,
considerando que todas as Prestações de Contas foram devidamente aprovadas e
homologadas pelo Ordenador de Despesa.
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2.4 Apresentação e análise de indicadores de desempenho
O quadro a seguir contém a relação dos indicadores de desempenho do Plano Estratégico Institucional deste Regional para o período
2015-2020, as metas previstas para o ano de 2017 e os resultados encontrados. Os índices de referência tomaram como base os valores obtidos
em dezembro de 2014, com exceção dos indicadores 9 e 10, cuja linha de base remete ao ano de 2016, conforme alteração no glossário dos
indicadores TMDP1c e TMDP2 ocorrida em 2017.
Pode-se verificar que, dentre os 22 (vinte e dois) indicadores de desempenho do PEP 2015-2020, 12 (doze) indicadores registraram
percentual de execução igual ou superior a 100%, 3 (três indicadores alcançaram índices entre 90% e 99,9%, e 7 (sete) indicadores apresentaram
percentuais de execução inferiores a 90%.
Quadro 2.4 - Indicadores de desempenho
Denominação

1. Taxa de Congestionamento na fase de
conhecimento no 1º grau

2. Taxa de congestionamento na fase de
execução no 1º grau

3. Taxa de
congestionamento no 2º
grau

O que mede
A taxa de congestionamento de
processos de 1º grau, por meio
da razão entre o total de
processos judiciais baixados na
fase de conhecimento e a soma
do número de casos novos com
os casos pendentes.
O índice de congestionamento
de processos na fase de
execução (1º grau), levando em
conta a relação entre o número
de processos de execução
baixados e a soma do número
de casos de execução novos
com os casos pendentes.
A taxa de congestionamento de
processos no 2º grau, por meio
da razão entre o total de
processos judiciais baixados no

Índice de
Referência

39,8%

78,3%

40,7%

Índice
Previsto

31,9%

62,7%

32,5%

Índice
Observado

35,6%

% de
cumprimento /
status

88,4% / não
cumprida

63,2%

99,2% / não
cumprida

45,6%

59,7% / não
cumprida

Periodicidade

Fórmula de Cálculo

Anual

Casos pendentes de baixa no
final do ano de referência/
(Total de processos judiciais
baixados no ano de referência
+ casos pendentes de baixa no
final do ano de referência)

Anual

Casos pendentes de baixa no
final do ano de referência/
(Total de processos judiciais
baixados no ano de referência
+ casos pendentes de baixa no
final do ano de referência)

Anual

Casos pendentes de baixa no
final do ano de referência/
(Total de processos judiciais
baixados no ano de referência
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Denominação

4. Redução do consumo de
água

5. Redução do consumo de
energia elétrica

6. Redução do consumo de
papel

7. Índice de satisfação do
público interno com a
comunicação
8. Índice de satisfação do
usuário externo com a
comunicação

O que mede
2º grau e a soma do número de
casos distribuídos com os casos
pendentes.
A variação da quantidade de
água consumida no ano corrente
em relação ao ano de referência
da linha de base (2014) em
todas as unidades do TRT 21.
A variação da quantidade de
energia elétrica consumida no
ano corrente em relação ao ano
de referência da linha de base
(2014) em todas as unidades do
TRT 21
A variação da quantidade de
resmas utilizadas no período
analisado em relação ao ano de
referência da linha de base
(2014) em todas as unidades do
TRT 21
O grau de satisfação dos
servidores com a comunicação
do TRT21, por meio de
questões inseridas na Pesquisa
de Clima Organizacional.
O grau de satisfação do usuário
externo com a comunicação do
TRT1, por meio de questões
inseridas na Pesquisa de
Satisfação do Usuário Externo.

Índice de
Referência

Índice
Previsto

Índice
Observado

% de
cumprimento /
status

Periodicidade

Fórmula de Cálculo
+ casos pendentes de baixa no
final do ano de referência)
(consumo total de água em m3
em 2014 - consumo total de
água em m³ no ano
corrente)/(consumo total de
água em m3 em 2014)
(consumo total de energia
elétrica em 2014 - consumo
total de energia elétrica em kW
do ano corrente)/(consumo
total de energia elétrica em
2014)
(nº total de resmas de papel
utilizado no ano corrente - nº
total de resmas de papel
utilizadas em 2014)/ (nº total
de resmas de papel utilizadas
em 2014)

21.003m3

-2%

-21,8%

120,2% /
cumprida

Anual

3.159.186
KW

-2%

-13,9%

112,2% /
cumprida

Anual

5.829
resmas

-2%

-56,2%

155,3% /
cumprida

Anual

Não há

66%

61,4%

93,1% / não
cumprida

Anual

(Quantidade de respostas
positivas / quantidade de
respostas) x 100

Não há

66%

59,2%

89,7% / não
cumprida

Anual

(Quantidade de respostas
positivas / quantidade de
respostas) x 100
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Denominação

O que mede

Índice de
Referência

Índice
Previsto

Índice
Observado

% de
cumprimento /
status

Periodicidade

Fórmula de Cálculo

9. TMDP1c – Tempo
Médio de Duração do
Processo – fase de
conhecimento – 1ª
instância

Este indicador é medido pelo
somatório dos dias decorridos
entre a data do ajuizamento e a
data da prolação da sentença de
todos os processos com
prolação de sentença no 1º grau,
dividido pelo número de
processos com prolação de
sentença no 1º grau.

138 dias

-2%

-11%

109,1% /
cumprida

Mensal

TMDP1c = Somatório (data da
Prolação da Sentença – data do
Ajuizamento da
Ação)/Processos com Prolação
de Sentenças

10. TMDP2 – Tempo
Médio de Duração do
Processo – 2ª instância

Este indicador é medido pelo
somatório dos dias decorridos
entre a data da autuação e a data
da baixa de todos os processos
baixados no 2º grau, dividido
pelo número total de processos
baixados no 2º grau.

265 dias

-2%

-10,5%

106,6% /
cumprida

Mensal

TMDP2 = somatório (data da
baixa - data da autuação)/
baixados

11. TMDPe – Tempo
Médio de Duração do
Processo – fase de
execução

Este indicador é medido pelo
somatório dias decorridos entre
a data do início da execução e a
data da baixa de todos os
processos baixados na fase de
execução, dividido pelo número
total de processos baixados na
fase de execução.

Mensal

TMDPe = somatório(data da
baixa do processo na fase de
execução – data do início da
execução)/ processos baixados
na fase de execução

12. Índice de processos
baixados por
magistrado (1º grau)

Este indicador é expresso pelo
somatório do número de
processos baixados na fase de
conhecimento e o número de
processos baixados na fase de
execução, dividido pelo número
total de magistrados providos
no 1º Grau.

Mensal

IPBM1 = Somatório(Processos
Baixados na Fase de
Conhecimento + Processos
Baixados na Fase de
Execução)/Total de
Magistrados Providos no 1º
grau

1.507,9
dias

1.144,70

-2%

15%

26,4%

14,2%

71% / não
cumprida

99,3% / não
cumprida
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Denominação
13. Índice de processos
baixados por
magistrado (2º grau)
14. Índice de processos
mapeados nos setores
de apoio
administrativo
15. Índice de mapeamento
das competências dos
cargos e funções

16. Índice de
desenvolvimento
individual dos gestores
do TRT21

17. Índice do clima
organizacional

18. Índice de absenteísmo

O que mede
A relação entre o total de
processos baixados e o número
de magistrados de 2º grau
providos.
O número de processos
mapeados no ano em referência
em relação ao total de processos
dos setores administrativos.
Este indicador mede o número
de cargos e funções cujas
competências foram mapeadas
no ano de referência em relação
ao total de cargos e funções do
TRT 21.
Este indicador mede o de
gestores avaliados no perfil de
competências do posto de
trabalho
que
ocupam
e
capacitados
no
ano
em
referência em relação ao
número total de gestores do
TRT 21.
Este indicador avalia o grau de
satisfação dos servidores com o
clima organizacional do TRT
21.
Este é medido pela relação entre
as ausências de magistrados e
servidores no período e a
jornada normal de trabalho

Índice de
Referência

Índice
Previsto

Índice
Observado

% de
cumprimento /
status

Periodicidade

930,75

15%

22,4%

106,4% /
cumprida

Mensal

zero

65%

0%

0% / não cumprida

Anual

zero

zero

40%

20%

0%

0% / não cumprida

Anual

Anual

IDIG = Número de gestores
avaliados e capacitados no ano
em referência/ Total de
gestores do TRT 21

0% / não cumprida

Anual

Anual

69,2%

72%

78%

6,6%

5,3%

3,8%

127,6% /
cumprida

IPBM2 = Somatório
(Processos Baixados)/ Total de
Magistrados Providos no 2º
grau, excluindo-se presidente e
vice-presidente
IPMSAA = Número de
processos mapeados no ano de
referência/Total de processos
dos setores administrativos
IMCCF = Número de cargos e
funções de natureza gerencial
cujas competências foram
mapeadas/Total de cargos e
funções de natureza gerencial

0%

108,3% /
cumprida

Fórmula de Cálculo

ICO = número de avaliações
positivas/ total de avaliações
na pesquisa de clima
organizacional
Servidores: (Ausências dos
servidores no período/Total de
servidores ao final do período
x Total de dias úteis no
período) X 100
Magistrados: (Ausências dos
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Denominação

O que mede

Índice de
Referência

Índice
Previsto

Índice
Observado

% de
cumprimento /
status

Periodicidade

Fórmula de Cálculo
magistrados no período/Total
de magistrados ao final do
período x Total de dias úteis no
período) X 100

Este indicador expressa o
percentual alcançado pelos
Inicial
Inicial
19. iGovPessoas
componentes do modelo de
avaliação do índice iGov
Pessoas, calculado pelo TCU.
Este indicador mede quali-tativa
e
quantitativamente
a
governança de TI, abran-gendo
Intermediá Interme20. iGovTI
as
dimensões:
lideran-ça;
rio
diário
estratégias e planos; informação e conhecimento; pessoas; processos; resultados.
21. Índice de satisfação de Este indicador mede o grau de
satisfação de magistrados e
magistrados e
Não há
67%
servidores com a segurança do
servidores com a
segurança do Tribunal TRT 21.
Este indicador mede o valor
liquidado
do
22. Índice de Execução do efetivamente
orçamento disponibilizado em
Orçamento
56,9%
62,9%
relação ao total do orçamento
Disponibilizado
disponibilizado.
(IEOD)
Fonte: Sistema de Gestão Estratégica da Justiça do Trabalho (SIGEST), em 01/03/2018

Inicial

100% / cumprida

Intermediário

100% / cumprida

72,6%

108,4% /
cumprida

82,3%

122,9% /
cumprida

Bianual

Bianual

Anual

Anual

Percentual alcançado pelos
componentes do modelo de
avaliação do índice
iGovPessoas.

percentual alcançado pelos
componentes do modelo de
avaliação do iGovTI.

(Quantidade de respostas
positivas / quantidade de
respostas) x 100
IEOD = (Valor Efetivamente
Liquidado do Orçamento/Total
do Orçamento
Disponibilizado)*100

58

Destaque-se, também, os resultados referentes ao acompanhamento das Metas
Nacionais do Judiciário para 2017 – cuja responsabilidade incumbe à Coordenadoria de
Planejamento e Gestão Estratégica. Das 7 (sete) metas definidas para o Poder Judiciário
em 2017, este Regional obteve sucesso no cumprimento de 5 (cinco).
Abaixo, discrimina-se cada uma delas, apresentando as ações efetivadas e o
resultado final, conforme informações lançadas no Sistema de Gestão Estratégica da
Justiça do Trabalho (SIGEST).
Meta 1 – Julgar o equivalente a 90% da quantidade de processos de
conhecimento distribuídos no ano corrente: De janeiro a dezembro de 2017, foram
distribuídos 40.148 processos de conhecimento. No mesmo período, tivemos 43.641
processos que foram julgados, o que resulta no grau de cumprimento de 120,8%, e
consequentemente o cumprimento da meta;
Meta 2 – Identificar e julgar, até 31/12/2017, pelo menos 90% dos processos
distribuídos na Justiça do Trabalho até 31/12/2015 no 1º e 2º graus: a meta 2 foi
cumprida com um percentual 114,6%;
Meta 3 - Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento em
relação à média do biênio 2013/2014 em 2% em 2017: Entre janeiro e dezembro,
tivemos 9.178 conciliações na fase de conhecimento no 1º grau, para um total de 28.577
processos solucionados (excluindo-se os arquivamentos, as desistências e as declarações
de incompetência), correspondendo ao ICONc de 32,12%, valor inferior à meta prevista
para 2017 (35,31%). Assim, o percentual de cumprimento da meta 3 é de 91%.
Meta 5 – Baixar 90% do total de casos novos de execução do ano corrente:
De janeiro a dezembro, o TRT21 registrou 34.555 processos de execução baixados, para
um total de 23.050 execuções iniciadas. A meta foi cumprida, com percentual de
cumprimento de 166,6%.
Meta 6 – Identificar e julgar, até 31/12/2017, 98% das ações coletivas
distribuídas até 31/12/2014, no 1º grau, e até 31/12/2015, no 2º grau: No 1º grau, até
31/12/2014, o TRT21 tinha 127 processos de conhecimento em ações coletivas
distribuídos e não julgados. Destes, 125 processos foram julgados até dezembro de
2017, restando apenas 2 processos, o que corresponde a um percentual de cumprimento
de 100,4%. O 2º grau apresentou um resultado de 108,8%, uma vez que as 4 ações
coletivas distribuídas e não julgadas até 31/12/2015 foram julgadas até o mês de maio
de 2017. Assim, a meta 6 foi cumprida.
Meta 7 – Nos Tribunais Regionais do Trabalho, identificar e reduzir em 2%
o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior: Em dezembro de
2016, o quantitativo de processos dos dez maiores litigantes pendentes de julgamento no
TRT21 era de 2.777 processos. Em 31/12/2017, o acervo aumentou para 4.407
processos, o que corresponde a um percentual de cumprimento de 61,8% e,
consequentemente, o não cumprimento da meta 7.
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3. GOVERNANÇA, GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS
3.1 Descrição das estruturas de governança

A Justiça Trabalhista da 21ª Região, para cumprir sua missão institucional, é
composta de Magistrados vitalícios, em número estabelecido em Lei. Tem organização,
competência e atribuições definidas pela Constituição Federal, pelas Leis da República
e pelo Regimento Interno do Tribunal que está disponibilizado em sua página na
internet (www.trt21.jus.br/Docs/Regimento_Interno_TRT21.pdf).
São órgãos desta Justiça Especializada o Tribunal Pleno, composto por 10 (dez)
membros; a Presidência; 2 (duas) Turmas de Julgamento, que funcionam com 4 (quatro)
Magistrados vitalícios; a Vice-Presidência; a Corregedoria; a Ouvidoria Geral; e a
Escola Judicial.
Compõem a estrutura deste Regional, além dos órgãos acima mencionados, os
Gabinetes dos Desembargadores, os Fóruns de Natal e de Mossoró e as 23 (vinte e três)
Varas do Trabalho.
Vinculados diretamente à Presidência estão a Secretaria Geral da Presidência e a
Diretoria Geral. Subordinados à Secretaria Geral da Presidência e à Diretoria Geral
estão unidades técnicas incumbidas de atividades inerentes a atividades fim e meio deste
Regional, as quais estão descritas no Capítulo 1 – Visão Geral da Unidade.
Também consta do Capítulo 1 – Visão Geral da Unidade o organograma do
Tribunal. As Unidades Estratégicas desta UPC e suas competências estão descritas no
Quadro 1.3 do referido capítulo deste Relatório.
As atribuições das unidades acima citadas também estão definidas no Regimento
Interno e no Regulamento Geral, este último aprovado por meio da Resolução
Administrativa nº 17/2015, ambos disponibilizados na página do Tribunal na internet.
As deliberações do Tribunal Pleno e da Presidência, quando relacionadas à
organização de seus serviços auxiliares assumem a forma de Resoluções, Provimentos,
Atos e Portarias. São publicadas, conforme o caso, no Diário Oficial da União, no
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e no Boletim Interno.
O Presidente, considerando o poder regulamentar que lhe confere o Regimento
Interno, pode expedir normativos sobre matérias de suas atribuições, sobre os processos
que lhe são submetidos, bem como sobre procedimentos a serem observados pelos
dirigentes da área administrativa.
Esta UPC é auditada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pelo Conselho
Superior da Justiça do Trabalho – CSJT e, no âmbito deste Tribunal, pela
Coordenadoria de Controle Interno – CCI. Os Conselhos expedem periodicamente Atos
e Resoluções normativas que estabelecem as diretrizes a serem seguidas pelo Tribunal
para o exercício da sua função institucional. As normas expedidas pelos referidos
Conselhos estão nas páginas: www.cnj.jus.br e www.csjt.jus.br.
O Tribunal é auditado anualmente pela equipe de auditoria do CSJT, que
também efetua auditoria periódica nas áreas de pagamento, orçamento, pessoal e
contratos, por meio de ações coordenadas de auditoria. O CNJ acompanha
mensalmente, por meio de relatórios, o cumprimento das metas estabelecidas para o
Poder Judiciário pelo Regional.
A Coordenadoria de Controle Interno – CCI, antes denominada Secretaria de
Controle Interno, é unidade vinculada à Presidência deste Tribunal, cujas atribuições
constam do Regulamento Geral, aprovado pela Resolução Administrativa nº 17/2015. O
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Ato GP nº 574/2015 da Presidência disciplinou e padronizou as atividades de auditoria,
fiscalização e inspeção administrativa no âmbito desta UPC, passando a CCI, a partir do
exercício de 2015, a concentrar suas atividades na realização de Auditorias, com a
confecção de Relatórios encaminhados à Presidência deste Tribunal.
Finalmente, registre-se a existência do Comitê de Governança de Tecnologia da
Informação e Comunicação – CGTIC, instituído pela Portaria TRT-GP nº 831/2015,
responsável pelas decisões relativas à governança, gestão e uso corporativo da
Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, bem como do Comitê de Gestão
Estratégica, conforme Ato TRT-GP nº 218/2017, que tem como objetivo avaliar o
desempenho dos indicadores, metas, projetos e iniciativas do Planejamento Estratégico
do Tribunal.
No exercício de 2017, o TRT21 instituiu o Comitê de Gestão de Riscos (CGR),
conforme Ato TRT-GP nº 615/2017, com atribuições de definir e encaminhar para
aprovação a Política de Gestão de Riscos e o seu contexto geral, assim como definir o
processo de gestão de riscos e elaborar manual de gestão de riscos.
3.2 Atuação da unidade de auditoria interna

A Coordenadoria de Controle Interno – CCI do TRT21 é a unidade responsável,
dentre outras atribuições, por realizar auditorias no âmbito deste Tribunal. No âmbito do
Poder Judiciário, a atuação dessa unidade é regulamentada pelas Resoluções CNJ nº
86/2009 e nº 171/2013.
No âmbito da entidade prestadora de contas, suas atribuições são normatizadas
pelo Regulamento Geral do TRT21, Resolução nº 17/20151, e por meio do Ato GP nº
574/2015. Além desses normativos, a CCI dispõe de um Manual de Atividades2 que
descreve a organização, diretrizes, normas e procedimentos internos que auxiliam a
equipe na condução e padronização das atividades realizadas.
Os elementos caracterizadores da independência e objetividade previstos na
INTOSAI GOV 9140 são revelados por meio das competências, diretrizes e
prerrogativas atribuídas à CCI estabelecidas pelos normativos supramencionados.
Essa farta normatização permite que a atuação do controle interno contenha os
seguintes elementos caracterizadores de independência e objetividade:
•

•

•

Os resultados das atividades são reportados diretamente ao dirigente
máximo da entidade, conforme previsto no artigo 15 do Ato TRT-GP
574/2015;
Vinculação direta à Presidência, conforme previsto na Resolução CNJ nº
86/2009, artigo 2º, e, no âmbito interno, pode ser observado no
organograma institucional (Capítulo 1.3 deste Relatório);
As atividades são planejadas através de planos de longo prazo e anuais,
elaborados pela CCI com base em critérios técnicos, submetidos à
apreciação e aprovação da Presidência, conforme artigos 1º e 2º do Ato
GP nº 574/2015. Após isso, são divulgados na página do Tribunal3;

1

Disponível em: http://www.trt21.jus.br/Docs/Regulamento_Geral.pdf.
Disponível em: http://www.trt21.jus.br/Publicacoes/Controle-Interno/Manual-da-SCI.pdf
3
Disponível em: http://www.trt21.jus.br/Publicacoes/Controle-Interno/Controle_Interno.asp
2
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•

•
•
•

Acesso irrestrito e imediato a todo e qualquer documento físico ou
eletrônico e a registros de atos de gestão praticados pelos dirigentes e
servidores da instituição, previsto na Resolução CNJ nº 171/2013, artigo
58, inciso II e no Art. 36º, II do Ato GP nº 574/2015;
Autonomia para definir diretrizes, princípios e conceitos adotando
normas técnicas aplicáveis a ação de controle;
Processos de trabalhos definidos, documentados e regulamentados
(anexo do Manual de Atividades do Controle Interno);
Vedação de exercer atividades próprias e típicas de gestão (Artigo 40,
Ato GP 574/2015).

Conforme previsão na Resolução CNJ nº 171/2013, a CCI pode executar as
auditorias da seguinte forma:
"Art. 8º As auditorias poderão ser executadas das seguintes
formas:
I – direta – executada diretamente por servidores em exercício
na unidade de controle interno no âmbito do respectivo
Tribunal ou Conselho;
II – integrada/compartilhada – executada por servidores em
exercício na unidade de controle interno do Tribunal ou
Conselho com a participação de servidores em exercício em
unidade de controle interno de outro Tribunal ou Conselho,
todos do Poder Judiciário;
III – indireta – executada com a participação de servidores das
unidades de controle interno do Poder Judiciário em ações
conjuntas com as unidades de controle interno do Poder
Executivo, Poder Legislativo e Ministério Público;
e IV – terceirizada – realizada por instituições privadas,
contratadas para um fim específico na forma da lei."

No âmbito do TRT21, a grande maioria das auditorias é realizada pelos
servidores em exercício na CCI. Contudo, na elaboração do Plano Anual de auditoria
são observadas as diretrizes do CNJ e CSJT no que diz respeito às ações coordenadas
entre as unidades de controle que serão realizadas no exercício, com vistas à
racionalização de esforços sobre questões relevantes e críticas levantadas no âmbito do
Poder Judiciário.
A CCI está organizada da seguinte forma: Setor de Controle de Pagamento de
Pessoal – SECOP; Setor de Controle de Licitações, Contratos e Legislação – SECOL;
Setor de Controle Contábil, Orçamentário, Financeiro e Patrimonial – SECOF; Setor de
Auditoria – SEAUD (Regulamento Geral e Organograma).
No que diz respeito ao titular da unidade, sua indicação e exoneração é
competência do Presidente do Tribunal.
Os resultados das atividades de controle são reportados diretamente à
Presidência, que aprecia e acata as propostas de encaminhamento da CCI.
Para apresentação dos resultados, é aberto um protocolo em sistema
informatizado e encaminhado à Presidência.
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Com intuito de auxiliar a Presidência na tomada de decisão, é realizada reunião
para dirimir as dúvidas sobre os achados consignados nos relatórios e sobre as
respectivas propostas de encaminhamento para solucionar ou mitigar as impropriedades,
quando houver. Nesse momento, são discutidas as consequências da não implantação
daquelas recomendações.
Acatadas as recomendações, em um primeiro momento, é determinada à unidade
auditada a elaboração de um plano de ação e é dada ciência à CCI para que acompanhe
a elaboração.
Após a elaboração do Plano de Ação, a Presidência aprecia e homologa e
novamente dá ciência à unidade de controle para monitorar a implementação das
recomendações.
Por sua vez, a CCI acompanha periodicamente a implementação das ações e
informa à Presidência por meio de relatórios de monitoramento.
Por oportuno, registre-se, ainda, que a Administração Superior tem se
posicionado no sentido de acatar as recomendações provenientes da Coordenadoria de
Controle Interno, Conselhos Superiores e da Corte de Contas, com o sentido de
regularizar inconsistências ou aperfeiçoar os procedimentos administrativos.
Periodicamente, conforme processo de monitoramento, a CCI acompanha a
implementação das recomendações e emite relatórios de monitoramento, que são
encaminhadas para a Presidência do Tribunal, informando o cumprimento das etapas
previstas no plano de ação aprovado. Nesse momento, é feito o alerta sobre os riscos
decorrentes da não implementação das recomendações ofertadas pela CCI e acatadas.
Em junho de 2017, por meio da Resolução Administrativa nº 032/2017, a CCI
foi reposicionada na estrutura organizacional de Secretaria para Coordenadoria. A
reestruturação manteve, no entanto, o status de assessoria com vinculação hierárquica
direta à Presidência, o que garante independência com relação às unidades auditadas.
A independência também é destacada com a atuação da unidade de controle
interno baseando-se em processos definidos e documentados, normas técnicas e em
regulamentos específicos, conforme anexos do Manual de Controle Interno da CCI.
Ressalta-se, além disso, que a CCI do TRT21 não exerce quaisquer atividades
que possam revelar a co-gestão. Exerce, com efeito, práticas planejadas, focadas em
avaliação e diagnóstico e monitoramento de controles internos.
A atuação planejada e com visão mais estratégica permite o diagnóstico de
fraquezas nos controles, de ineficiências em processos administrativos, que resulta em
propostas de ações que visam combater as causas e mitigar riscos desses insucessos.
Em linhas gerais, os ganhos operacionais possibilitados pelas mudanças nas
competências e formas de atuação da CCI traduziram-se em benefícios qualitativos e
quantitativos na execução de processos auditados.
Dentre os diversos benefícios, destacam-se por sua relevância:
•

Melhoria do processo de concessão e da aderência aos normativos
relativos a concessão de Adicional de Qualificação, Licitações e
Contratos e Transparência passiva;

•

Diagnóstico da suficiência dos controles internos para garantir o
cumprimento de obrigações patronais referentes aos contratos de serviços
continuados celebrados com o Tribunal, com proposição de ações que
objetivam o seu fortalecimento;
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•

Diagnóstico da observância da regularidade nas aquisições por meio de
dispensa e inexigibilidade de licitação, com proposição de medidas que
visaram ao saneamento de impropriedades verificadas;

•

Diagnóstico sobre a qualidade da prestação de contas de diárias
concedidas para magistrados e servidores, bem como, adequação do
fluxo do valor padronizado de ressarcimento de transporte, com
proposição que visam melhorar os normativos, controle da observância
da legislação e eficiência do processo envolvendo diárias e VPRT;

•

Avaliação dos procedimentos de reconhecimento de dívidas e
pagamentos de passivos, com proposição de medidas que visam à
regularização de desconformidades constatadas e melhorias na eficiência
e controle dos cálculos desses passivos;

•

Diagnóstico da observância da legalidade nas Adesões a Atas de
Registros de Preços, bem como, a avaliação da suficiência dos controles
internos para garantir o cumprimento eficaz da legislação pertinente.

3.3 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

A estrutura de correição existente neste Regional, de competência da Secretaria
da Corregedoria, é restrita às unidades jurisdicionais de primeira instância (Varas do
Trabalho e Central de Apoio à Execução das Varas do Trabalho de Natal) e abrange a
atividade fim desses órgãos (processos e procedimentos judiciais).
Nos termos do inciso I do artigo 23 da Consolidação de Provimentos da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, é dever do Corregedor Regional “realizar
correição ordinária anual presencial nas varas do trabalho e demais unidades judiciárias
da região, sem prejuízo de correição extraordinária”.
As principais atividades desenvolvidas no curso das correições ordinárias são:
análise da assiduidade dos juízes, análise minuciosa dos processos em andamento ou
arquivados na unidade judiciária e das suas respectivas tramitações registradas nos
sistemas SAP-1 (Sistema de Acompanhamento Processual da 1ª instância) e/ou PJe –
Processo Judicial Eletrônico; verificação de procedimentos judiciais utilizados pela
Unidade; análise dos dados estatísticos, como taxa de congestionamento das fases de
conhecimento e execução; verificação dos prazos praticados pela unidade, isto é, o
tempo médio de tramitação processual, dos atrasos injustificados na prolação de
despachos, decisões e sentenças; análise da utilização das ferramentas BACENJUD,
SERPRO, RENAJUD, INFOJUD e CCS, quando necessárias; reuniões com advogados,
partes, servidores e magistrados, compreendendo as peculiaridades de cada unidade
correicionada e permitindo a proposição de algumas recomendações; elaboração de
relatório final (ata) com os dados estatísticos, dados extraídos do SAP-1 e/ou PJe e as
principais constatações e recomendações para melhoria da prestação jurisdicional.
Quanto às providências adotadas para o aperfeiçoamento das atividades
desenvolvidas pelas Unidades, com vistas à melhoria e celeridade da prestação
jurisdicional, estão: orientação dos servidores quanto à necessidade da alimentação
diária e correta dos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP-1 e do Processo
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT, correção de possíveis
inconsistências dos dados estatísticos, correção ou otimização de algumas rotinas e
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procedimentos utilizados pela Unidade correicionada, priorização do encaminhamento
dos recursos à segunda instância, priorização dos processos com crédito pendente de
liberação.
No ano de 2017, foram realizadas 23 (vinte e três) correições ordinárias
periódicas nas seguintes varas do trabalho: 1ª a 11ª Varas do Trabalho de Natal; 1ª a 4ª
Varas do Trabalho de Mossoró; 1ª e 2ª Varas do Trabalho de Macau; Varas do Trabalho
de Goianinha, Ceará-Mirim, Assu, Currais Novos, Caicó e Pau dos Ferros.
Ao longo do ano de 2017, em razão das correições ordinárias realizadas em cada
uma das varas do trabalho, foram analisados 1.596 (um mil quinhentos e noventa e seis)
processos.
Por outro lado, nos termos do artigo 29, incisos III e IV, do Regimento Interno
desse Regional, compete à Corregedoria, também, conhecer das representações e
reclamações relativas aos serviços judiciários de primeiro grau, determinando ou
promovendo as diligências que se fizerem necessárias; e decidir sobre correições
parciais contra atos ou omissões atentatórios à boa ordem processual, com referência a
processos em tramitação na primeira instância.
O cabimento da Correição Parcial está estritamente ligado às situações em que
se busca corrigir erros, abusos e atos contrários à boa ordem processual e que importem
em atentado a fórmulas legais de processo, quando para o caso não haja recurso ou
outro meio processual específico (inteligência do artigo 13 do Regimento Interno da
Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho).
No ano de 2016, foram protocolizados: 07 (sete) Correições Parciais, 23 (vinte e
três) Pedidos de Providências e 02 (duas) Reclamações Disciplinares.
Em 2017, foram protocolizados os seguintes procedimentos: 08 (oito)
Correições Parciais; 10 (dez) Pedidos de Providências e 07 (sete) Reclamações
Disciplinares.
Por fim, no concernente à apuração de ilícitos administrativos, a Secretaria Geral
da Presidência e a Secretaria da Corregedoria, ao tomarem ciência de irregularidades
ocorridas, promovem a sua apuração, mediante sindicância ou processo administrativo
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa, nos termos da Lei 8.112/1990. No ano
de 2017, o TRT21 constituiu 4 (quatro) Comissões de Sindicância e 1 (uma) Comissão
de Processo Administrativo Disciplinar, com vistas à apuração de possíveis ilícitos
administrativos praticados por servidores.
3.4 Gestão de riscos e controles internos

O TRT21 iniciou ações administrativas com vista à implementação da gestão de
risco em nível institucional nos seus principais processos e atividades no decorrer do
exercício de 2016.
Vale dizer que a iniciativa teve como fundamento os estudos resultantes do
projeto de TIC para implantar Processo de Gestão de Riscos de TIC (Processo TRT
013.631/2016).
Durante o exercício 2017, o projeto da política de gestão de riscos foi
modificado no sentido de aproveitar a base de conhecimento dos servidores da área de
Tecnologia da Informação do TRT21 no tema, e pela necessidade de ampliar sua
importância estratégica.
No final do ano de 2017, o TRT21 publicou o Ato nº 615, de 16/11/2017, e
instituiu o Comitê de Gestão de Riscos (CGR) no âmbito institucional. Ficou assim
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definido que o CGR definirá: a Política de Gestão de Riscos, incluindo, pelo menos,
objetivos, princípios e diretrizes para gerenciamento de riscos e estrutura de gestão de
riscos, o Contexto Geral da gestão de riscos, incluindo, pelo menos, análise de
ambientes externo e interno, escalas de probabilidade e impacto, e apetite a riscos, o
Processo de Gestão de Riscos e o Manual de Gestão de Riscos.
Em relação aos controles internos administrativos, a CCI realiza periodicamente
auditoria de avaliação de controles internos. Na última análise, se verificou a
necessidade que a Administração do TRT21 adote práticas relevantes atinentes a
melhoria dos processos de trabalho, com a adoção de políticas e diretrizes destinadas ao
gerenciamento de riscos e aperfeiçoamento dos controles internos administrativos, de
modo a minimizar a incidência de eventos negativos nas rotinas de trabalho,
aumentando a eficiência nas atividades realizadas.
Além disso, importa ressaltar que o projeto de mapeamento e modelagem de
processos foi incluído no portfólio de projetos estratégicos (PE 2015-2020)4 desde
2015. Em 2016, a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica realizou
atividades de sensibilização, treinamento de servidores de várias unidades sobre a
importância do mapeamento de processos, realizou a identificação dos processos e
iniciou o mapeamento.
Por fim, observa-se que a administração é ciente da importância da
implementação desses projetos, inclusive da possibilidade de integração entre eles. A
condução desses temas no âmbito do TRT21 está sob responsabilidade do Coordenador
de Planejamento e Gestão Estratégica, e a Coordenadoria de Controle Interno – CCI é a
unidade responsável pelo monitoramento da implementação desses projetos.

4

Disponível em: http://www.trt21.jus.br/planejamento/pdfs/PE-TRT21_2015-2020.pdf
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4. ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO
4.1 Gestão de pessoas
Considerando a posição em 31/12/2017, o quadro de pessoal do TRT21 contava
com 640 (seiscentos e quarenta) cargos de carreira efetivos providos, 11 (onze)
servidores sem vínculo com a Administração Pública e 91 (noventa e um) servidores
cedidos de outros órgãos para este Regional.
Há 51 (cinquenta e um) servidores cedidos a outros órgãos do Poder Judiciário
da União (PJU) e, considerando a força de trabalho, temos 28,74% de servidores lotados
na área meio do Tribunal, enquanto 71,26% estão lotadas nas áreas técnicas
responsáveis por macroprocesso finalístico.
No tocante a Cargos em Comissão (CJ) e Funções Comissionadas (FC), há
28,47% deles destinados à área meio e 71,53% para a área fim desta Corte. Na
composição da sua força de trabalho o TRT21 não conta com servidores com vínculo de
trabalho de contrato temporário, nos termos da Lei 8.745/1993.
A Resolução CNJ 219/2016 estipula metodologia de cálculo para distribuição da
força de trabalho de forma a priorizar o atendimento aos processos finalísticos do órgão.
O TRT21 concluiu em setembro de 2017 a distribuição nos moldes estabelecidos no
referido diploma legal, contribuindo para a priorização do primeiro grau de jurisdição.
O TRT21 conta com uma Unidade responsável pela execução de atividades de
formação de servidores e magistrados, a Escola Judicial (EJ). A EJ é responsável por
levantar as demandas de capacitação e estruturar cursos e eventos de interesse do
Tribunal, de forma a contribuir para o melhor cumprimento de sua missão institucional.
A Lei 11.416/2006 incentivou ações de capacitações quando instituiu o Adicional de
Qualificação. Este é pago para servidores que possuam até 360h de cursos sequenciais,
possuam a titulação de Especialista, Mestre ou Doutor, bem como para os servidores
ocupantes de cargo de nível médio que possuam nível superior.
Visando identificar eventuais irregularidades relacionadas ao pessoal,
especialmente em relação à acumulação remunerada de cargos, funções e empregos
públicos, os servidores, anualmente, são provocados a apontarem eventuais
acumulações, bem como que não acumulam cargo, quando for o caso. Na admissão, os
servidores passam pelo mesmo processo de verificação.
O quadro próprio de pessoal do TRT21 é composto, na sua maioria, por
servidores na faixa etária entre 41 e 60 anos de idade, o que indica que o Tribunal
precisa renovar seu quadro de pessoal sob pena de prejudicar o atingimento de sua
missão. Para tanto, foi realizado concurso público para servidores, com edital lançado
em Setembro/2017 e com provas realizadas em 10 de dezembro de 2017. A perspectiva
é de que, com a homologação, possam ser repostas as aposentadorias ocorridas em
2017.
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4.1.1 Estrutura de pessoal da unidade
Quadro 4.1.1.a- Força de Trabalho da UPC
Tipologias dos Cargos

Lotação
Autorizada

Efetiva

Ingressos Egressos
no
no
Exercício Exercício
11
35
0
1

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)
730
735
1.1. Membros de poder e agentes políticos
56
55
1.2. Servidores de Carreira
674
680
11
34
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5)
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão*
674
589
0
31
1.2.2. Servidores de carreira em exercício
0
0
0
0
descentralizado
1.2.3. Servidores de carreira em exercício
0
7
1
1
provisório
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e
0
0
0
0
esferas
1.2.5. Servidores cedidos e removidos de outros
0
84
10
2
órgãos
0
0
0
0
2. Servidores com Contratos Temporários
3. Servidores sem Vínculo com a
0
11
10
9
Administração Pública
4. Total de Servidores (1+2+3)
730
746
21
44
* Não foram contabilizados os 51 servidores de carreira vinculada ao órgão, na situação de
cedidos/removidos para outros órgãos.
Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas/Sistema de Recursos Humanos - SRH do TRT 21ª
Região

A força de trabalho da UPC com lotação efetiva em 31/12/2017 é composta de
10 (dez) Desembargadores, 45 (quarenta e cinco) Juízes do Trabalho e 691 (seiscentos e
noventa e um) servidores – incluídos os efetivos, comissionados, cedidos/removidos/em
exercício provisório de outros órgãos públicos -, totalizando 746 (setecentos e quarenta
e seis) membros e servidores, não sendo contabilizado o total de 51 (cinquenta e um)
servidores cedidos/removidos para outros órgãos.
O quantitativo de servidores ainda é insuficiente para atender às necessidades do
Tribunal o que se agrava pelo número de servidores que têm condições de se aposentar,
sem que se possa repor essa força de trabalho por meio de concurso, dadas as restrições
orçamentárias vigentes.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 (LDO/2018) trouxe limitações de
nomeações menos restritivas que a do ano anterior, contudo, os Tribunais Regionais
dependem de liberação de orçamento por parte do Conselho da Justiça do Trabalho
(CSJT) para que haja reposição. Não obstante haver concurso de servidores em fase de
homologação, não há uma perspectiva de possibilidade de nomeações que possam
recompor a força de trabalho que teve uma considerável redução no exercício de 2017
em virtude de 31 (trinta e uma) aposentadorias ocorridas no mencionado exercício.
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Quadro 4.1.1.b - Distribuição da Lotação Efetiva
Tipologias dos Cargos

Lotação Efetiva
Área Meio

Área Fim

1. Servidores de Carreira (1.1)

219

461

1.1. Servidores de Carreira (1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5)

219

461

1.1.1.

Servidores de carreira vinculada ao órgão*

194

395

1.1.2.

Servidores de carreira em exercício descentralizado

0

0

1.1.3.

Servidores de carreira em exercício provisório

4

3

1.1.4.

Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

0

0

1.1.5.

Servidores cedidos e removidos de outros órgãos

21

63

2. Servidores com Contratos Temporários

0

0

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

3

8

222

469

4. Total de Servidores (1+2+3)

* Não foram contabilizados os 51 servidores cedidos/removidos do quadro próprio e
cedidos/removidos para outros órgãos
Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas/Sistema de Recursos Humanos - SRH do TRT 21ª
Região.

Esta UPC tem as suas unidades de lotação claramente definidas em relação às
atividades da área fim e da área meio, observando-se a aplicação de dispositivos da
Resolução CSJT nº 63/2010, com suas alterações posteriores. Assim como possui
estipulada a lotação mínima e máxima de algumas unidades da área fim da 1ª Instância
(Varas do Trabalho) e da 2ª Instância (Gabinetes de Desembargadores do Trabalho), de
acordo com a movimentação processual dos últimos 3 (três) anos, priorizando-se as
atividades finalísticas da UPC.
Na mesma linha o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou normativo para
priorização do 1º Grau de Jurisdição, a Resolução CNJ 219/2016, a qual define lotação
paradigma para distribuição de pessoal, visando adotar critérios objetivos de
distribuição de pessoal e fomentar a realização de atividades finalísticas do órgão.
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Quadro 4.1.1.c - Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da
UPC
Tipologias dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas

Lotação
Autorizada

Efetiva

1. Cargos em Comissão

58

58

1.1. Cargos Natureza Especial

0

0

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior

58

58

1.2.1.

Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

0

43

1.2.2.

Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

0

0

1.2.3.

Servidores de Outros Órgãos e Esferas

0

4

1.2.4.

Sem Vínculo

0

11

311

310

2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão

0

255

2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado

0

0

2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas

0

55

369

368

2. Funções Gratificadas

3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2)

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas/Sistema de Recursos Humanos - SRH do TRT 21ª Região

A designação de servidores para exercício de cargos em comissão e funções
comissionadas possui limites fixados em lei, de acordo com a situação funcional do
servidor, sendo obrigatória a destinação de 50% (cinquenta por cento) dos cargos
comissionados para servidores do Quadro Permanente de Pessoal da UPC, e de 80%
(oitenta por cento) das funções comissionadas para servidores detentores de cargos
efetivos do Poder Judiciário da União.
Por sua vez a Resolução CSJT nº 63/2010, com alterações posteriores, possui
previsão de limite de quantitativo máximo de cargos em comissão e de funções
comissionadas fixado em 70% (setenta por cento) do total de cargos efetivos do
Tribunal, prevendo ainda destinação máxima de 30% (trinta por cento) dos cargos em
comissão e de funções comissionadas para as unidades internas de apoio administrativo.
Dos cargos em comissão existentes 74,14% são ocupados por servidores do quadro e
82,26% das funções comissionadas são exercidas por servidores do Poder Judiciário da
União.
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4.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal
Quadro 4.1.2 - Despesas com pessoal
Despesas Variáveis
Tipologias/ Exercícios

Vencimentos e
Vantagens Fixas

Retribuições

Gratificações

Adicionais

2017

R$ 22.340.092,08

R$ 68.938,61

R$ 2.123.946,60

R$ 1.051.587,59

R$ 749.281,19

R$ 764.567,75

R$ 0,00

2016

R$ 21.769.629,59

R$ 71.725,25

R$ 1.775.598,62

R$ 1.061.012,82

R$ 718.041,14

R$ 750.134,85

R$ 0,00

Indenizações

Benefícios
Assistenciais e
Previdenciários

Demais
Despesas
Variáveis

Despesas de
Exercícios
Anteriores

Decisões
Judiciais

Total

R$ 1.436.142,33

R$ 318.490,82

R$ 22.340.092,08

R$ 717.777,23

R$ 380.855,02

R$ 21.769.629,59

Membros de poder e agentes políticos
Exercícios

Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade
Exercícios

Exercícios

2017

R$ 88.183.645,46

R$ 623.139,58 R$ 20.813.574,53

R$ 5.343.058,72

R$ 7.877.373,72

R$ 5.153.733,27

R$ 0,00

R$ 375.383,37

R$ 11.042,22

R$ 88.183.645,46

2016

R$ 79.949.137,64

R$ 488.308,67 R$ 19.319.486,06

R$ 4.790.306,02

R$ 7.715.779,44

R$ 5.500.326,97

R$ 8.341,53

R$ 376.548,55

R$ 0,00

R$ 79.949.137,64

2017

R$ 699.750,33

R$ 61.180,73

R$ 0,00

R$ 20.995,72

R$ 0,00

R$ 699.750,33

2016

R$ 286.001,09

R$ 62.897,49

R$ 931.915,41

R$ 0,00

R$ 5.591,48

R$ 0,00

R$ 286.001,09

2017

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.105.957,82

R$ 51.467,70

R$ 155.756,73

R$ 66.599,13

R$ 0,00

R$ 36.876,05

R$ 0,00

R$ 2.416.657,43

2016

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.065.519,26

R$ 49.878,47

R$ 166.913,66

R$ 94.186,88

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.376.498,27

Servidores de carreira SEM VÍNCULO com o órgão da unidade
R$ 1.047.545,92
R$ 84.413,50
R$ 415.452,16
R$ 271.742,57
R$ 60.541,47

R$ 480.738,56

R$ 346.475,88

Servidores SEM VÍNCULO com a administração pública (exceto temporários)
Exercícios

Servidores cedidos com ônus
Exercícios

2017

R$ 7.675.172,07

R$ 0,00

R$ 866.353,18

R$ 452.228,64

R$ 627.042,47

R$ 318.907,24

R$ 0,00

R$ 31.034,49

R$ 0,00

R$ 7.675.172,07

2016

R$ 8.513.980,37

R$ 0,00

R$ 970.592,53

R$ 494.672,91

R$ 729.641,18

R$ 374.874,71

R$ 0,00

R$ 35.042,93

R$ 0,00

R$ 8.513.980,37

2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Servidores com contrato temporário
Exercícios

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas do TRT21
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4.1.3 Gestão de riscos relacionados ao pessoal
O principal ponto que se considera crítico em termos de Gestão de Pessoas é o
considerável quantitativo de servidores em condições de aposentadoria. Atualmente
existem 49 servidores em abono de permanência o que representa 7,27% de servidores
com a possibilidade de se aposentar a qualquer momento. Não bastasse esses que já
implementaram condições, há aproximadamente 94 servidores que implementarão
condições de aposentadoria até 2019. O que agrava a situação são as restrições
orçamentárias impostas para reposição de cargos que impliquem em aumento de
despesas (vagas decorrentes de aposentadorias e morte que gerem pensão).
Esse cenário tem impactado na dinâmica de trabalho em que as unidades têm
suportado uma redução da força de trabalho sem a proporcional redução da demanda de
trabalho. A Gestão de Pessoas realizou a primeira turma de preparação para
aposentadoria no ano de 2017 buscando difundir a importância de que o conhecimento
que servidores adquiriram ao longo da sua vida laboral sejam difundidos com os que
permanecerão na atividade. Ainda sob essa temática, o Tribunal tem buscado lotar
servidores sem perspectiva de aposentadoria a curto ou médio prazo em setores onde há
maior possibilidade de saída por aposentadoria buscando manter o conhecimento por
mais tempo nesses setores.
No tocante a distribuição da força de trabalho, no exercício de 2017, o TRT21
cumpriu integralmente a previsão de lotação de servidores estabelecida pela Resolução
CNJ 219/2016, a qual dispõe sobre a distribuição de servidores, de cargos em comissão
e de funções de confiança nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus.
Esse normativo possibilita readequar a força de trabalho considerando uma lotação
paradigma, sendo desta determinada pela movimentação processual da unidade
judicante.
Outro ponto a destacar era a necessidade de evolução do registro de informações
funcionais. Para tanto, no ano de 2017 o TRT21 trabalhou arduamente na implantação
do Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (SIGEP) o qual foi adotado como sistema
nacional da justiça trabalhista. Com ele o TRT21 evoluirá para uma ferramenta atual,
integrada e preparada para subsidiar, de forma síncrona, dados e informações aos
diversos órgãos de controle aos quais estamos submetidos, aumentando a eficiência,
modernidade e transparência.
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4.1.4 Contratação de pessoal de apoio e de estagiários
A proporção da terceirização de mão de obra em relação à força de trabalho
desta UPC é de 22,14% (vinte e dois vírgula catorze por cento), considerando a mão de
obra terceirizada de 153 (cento e cinquenta e três) funcionários e a força de trabalho de
691 (seiscentos e noventa e um) servidores. Ressalte-se que este Tribunal não dispõe de
mão de obra terceirizada para a atividade fim.
Constam publicados na Internet, no sítio deste Tribunal, no link
http://www.trt21.jus.br/Publicacoes/Contas-Publicas/Contratos/Contratos.asp,
informações sobre os contratos e termos aditivos firmados pelo TRT21, onde estão
incluídos os relativos à terceirização de mão de obra.
No Apêndice I deste Relatório, consta quadro demonstrativo dos contratos de
prestação de serviços não abrangidos pelo plano de cargos desta UPC.
No que se refere a estagiários, o TRT21 os contrata sem a intermediação de
empresa interposta, na forma da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Para tanto
celebra convênios com as Instituições de Ensino autorizadas pelo Ministério da
Educação e divulga seus processos seletivos para contratação de estagiários junto a
essas instituições.
O Ato 266/2009 regulamenta, no âmbito do Tribunal, o Programa de Estágio
Remunerado e estabelece o limite máximo de 20% do Quadro de Servidores do
Tribunal como o número de vagas do programa. O artigo 8º do referido ato disciplina
que apenas unidades que possuam condições de propiciar experiência prática que
guarde estreita correlação com o currículo dos respectivos cursos poderão dispor de
vagas para estágio.
Os quadros abaixo apresentam o demonstrativo do número de estagiários.
Quadro 4.1.4.a - Quantidade de Estagiários por Curso em Dezembro
TOTAL DE ESTAGIÁRIOS
CURSO
ANO 2015
Administração
12
Administração Pública
5
Arquitetura e Urbanismo
1
Biblioteconomia
2
Ciências Contábeis
32
Comunicação Social / Jornalismo
3
Direito
48
Ecologia
0
Engenharia Civil
2
Engenharia da Produção
0
Odontologia
2
Técnico em Manutenção e Suporte (Informática)
0
Informática para internet
2
TOTAL
109
Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas do TRT21

ANO 2016
3
3
0
0
18
2
14
0
2
0
2
0
0
44

ANO 2017
6
0
2
6
20
2
0
2
2
3
1
0
0
44
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Quadro 4.1.4.b - Quantidade de Estagiários por Área em Dezembro de 2017
Área
Quantidade
Fim *
25
Meio
19
*Ejud/BBL, Ejud/Gest. Documental, Precatórios, CINT (classificados na área fim)
Fonte: Coordenadoria de Gestão de Pessoas do TRT21

O programa prevê o pagamento de Bolsa Estágio no valor de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais) por mês e Auxílio Transporte no valor de R$ 7,50 (seis
reais) por dia. Os estagiários também contam com a cobertura de seguro de vida.
Segue abaixo as despesas com estagiários do exercício de 2016 e 2017.
Quadro 4.1.4.c - Custeio vinculado a pessoal – estagiários
TIPO:
Bolsa Estágio
Auxílio Transporte
Seguro

2016

2017

389.449,39

307.779,14

50.136,00

49.102,50

466,29

250,96

TOTAL:
440.051,68
357.132,60
Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças – COF/TRT21
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4.2 Gestão do Patrimônio e infraestrutura
4.2.1 Gestão da frota de veículos
A norma que regulamenta a aquisição, condução, utilização, manutenção e
controle de veículos da frota oficial no âmbito do TRT21 é o ATO TRT-GP nº 20/2011.
A frota do TRT21 tem importância fundamental para o desenvolvimento de
atividades meio, tais como: condução de magistrados e servidores para solenidades e
atividades oficiais; transporte de malotes, entrega de documentos oficiais e processos
físicos; transporte de material de expediente, informática e mobiliário para as diversas
Varas do Trabalho do interior; transporte dos servidores do setor de compras para o
comércio local; condução de material para manutenção no interior do estado.
Os efeitos positivos do uso da frota oficial são sentidos por todos os
magistrados e servidores do Tribunal. Os veículos atendem a todas as Varas do
Trabalho, 2ª Instância, Escola Judicial e Depósito Judicial com respostas a chamados e
solicitações mais rápidas, tornando os serviços de transporte mais eficientes e pontuais.
Apresentam-se abaixo quadros contendo alguns dados acerca dos veículos da
frota desta UPC.
Quadro 4.2.1.a – Quantidade de veículos em uso ou na responsabilidade do TRT21
VEÍCULOS
DE
REPRESENTAÇÃO/
9
INSTITUCIONAL
VEÍCULOS DE SERVIÇO
12
VEÍCULOS INOPERANTES
6
TOTAL
27
Fonte: Coordenadoria de Segurança Institucional e Transporte/TRT21

Quadro 4.2.1.b – Média anual de quilômetros rodados, por grupo de veículos
VEÍCULOS
DE
REPRESENTAÇÃO/
47.660 km
INSTITUCIONAL
VEÍCULOS DE SERVIÇO
97.498 km
VEÍCULOS INOPERANTES
0km
Fonte: Coordenadoria de Segurança Institucional e Transporte/TRT21

Quadro 4.2.1.c – Idade média da frota, por grupo de veículos
VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO/
2 anos e 6 meses
INSTITUCIONAL
VEÍCULOS DE SERVIÇO
8 anos e 9 meses
VEÍCULOS INOPERANTES
13 anos
Fonte: Coordenadoria de Segurança Institucional e Transporte/TRT21

Listam-se abaixo os gastos associados à frota de veículos:
1) Combustíveis: R$ 68.587,55 (sessenta e oito mil, quinhentos e oitenta e sete
mil e cinquenta e cinco centavos);
2) Peças, serviços e lubrificantes para os veículos da frota: R$ 25.020,00 (vinte e
cinco mil e vinte reais);
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3) Seguro obrigatório DPVAT e licenciamento: R$ 3.552,54 (três mil,
quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos); e
4) Seguro contra colisão, roubo e incêndio - Sul América Cia Nacional de
Seguros: R$ 36.613,18 (trinta e sete mil, seiscentos e treze mil e dezoito centavos).
Anualmente há solicitações para disponibilização de valores orçamentários para
substituição da frota. Liberado o recurso para o fim almejado, a Coordenadoria de
Segurança Institucional sugere quais veículos poderão ser substituídos, observando os
critérios de quilometragem rodada, idade e custos associados ao bem.
Em razão de vários fatores, recursos e procedimentos próprios à disposição deste
Tribunal, tais como material humano para condução dos veículos, mecânicos, oficina
mecânica, maquinários e etc., acredita-se que a aquisição de veículos ainda representa a
escolha mais viável em detrimento da terceirização de veículos.
A Coordenadoria de Segurança Institucional dispõe do Sistema de Chamado
Técnico, elaborado pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação –
SETIC, com a finalidade de prover as requisições e necessidades de saída de veículos
oficiais da frota para serviços devidamente autorizados.
Qualquer saída de veículos para fora do perímetro da capital do Estado é
realizada mediante autorização da Presidência e/ou Diretoria-Geral.
A quilometragem percorrida dos veículos, bem como os destinos executados,
são controlados mediante registro no Controle de Saída de Veículos, onde os condutores
anotam os dados necessários.
Com relação a economia, foi implantado o horário programado de saída,
ocorrendo uma única saída no horário da manhã, onde todos os setores que necessitarem
de serviços externos terão que se programarem para o horário da saída do mensageiro.
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4.2.2 Gestão do patrimônio imobiliário da União
Os imóveis em uso pelo TRT21 são todos prédios próprios, inexistindo imóveis
funcionais da União sob a responsabilidade da UPC. A Coordenadoria de Engenharia e
Arquitetura (CEA) é a unidade interna responsável por manter os imóveis em bom uso,
planejar ações visando à manutenção predial e reformas, bem como projetar novas
instalações quando necessário, aliando funcionalidade e responsabilidade sócioambiental, visando o menor custo possível.
O patrimônio imobiliário desta UPC é regido pelo Setor de Registro Patrimonial
(SEREP), integrante da Coordenadoria de Logística e Patrimônio (CLP), e os registros
no SPIUnet são atualizados pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças (COF),
quando necessário.
Sob a responsabilidade desta UPC existem 9 (nove) imóveis. Todos estão
localizados no Brasil, dentro do Estado do Rio Grande do Norte, nos municípios de
Assu, Ceará-Mirim, Currais Novos, Goianinha, Macau, Mossoró, Pau dos Ferros e
Natal, este último com 2 (dois) imóveis: o Prédio Sede do TRT21 e o Depósito Judicial
de Natal. A quantidade de imóveis do exercício de 2017 foi a mesma do exercício de
2016, conforme quadro abaixo:
Quadro 4.2.2.a – Distribuição Espacial dos Bens Imóveis de Uso Especial de Propriedade da União
QUANTIDADE DE IMÓVEIS DE
PROPRIEDADE DA UNIÃO DE
RESPONSABILIDADE DA UJ
LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
EXERCÍCIO
EXERCÍCIO
2017
2016
UF 1 – RN
9
9
Assu
1
1
Ceará-Mirim
1
1
Currais Novos
1
1
BRASIL
Goianinha
1
1
Macau
1
1
Mossoró
1
1
Natal
2
2
Pau dos Ferros
1
1
Total
9
9
Fonte: SPIUnet

Não foi realizada reavaliação dos bens imóveis em uso pelo TRT21,
considerando os termos da Portaria Conjunta SPU/STN nº 703, de 10 de dezembro de
2014, visto que todos os imóveis foram reavaliados no exercício de 2013.
Encontram-se com pendências junto à Secretaria do Patrimônio da União os
seguintes imóveis: Vara do Trabalho e Depósito Judicial da cidade de Caicó/RN, e
Fórum Trabalhista de Macau/RN. Os referidos imóveis constam no Patrimônio desta
UPC na conta contábil 14.211.05.00 – Imóveis a Registrar, face às obras já terem sido
concluídas, aguardando a regularização de pendências para incorporação ao SPIUnet,
em atendimento às Normas de Encerramento do exercício de 2017 (Macrofunção SIAFI
02.03.18).
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Especificamente com relação às pendências dos imóveis citados, o Setor
responsável (SEREP/CLP) informou que estão sendo realizadas tratativas junto aos
órgãos competentes com fins de regularização dos imóveis.
As despesas com a manutenção dos imóveis são controladas e acompanhadas
pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura (CEA), considerando que não é feita
Contabilidade de Custos neste Regional. O custo estimado de manutenção dos imóveis
calculado pela Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura foi o constante do quadro
abaixo:
Quadro 4.2.2.b – Custo de Manutenção Anual dos Imóveis no Exercício de 2017

96.480,65
49.021,23
57.704,89
41.351,46
41.299,92
44.012,86
49.196,12
34.753,29
35.962,44

2.730,38
516,51
891,94
517,03
517,59
734,52
518,07
412,35
498,43

Custo
estimado de
manutenção
por área
construída
R$/m2
35,34
94,91
64,70
79,98
79,79
59,92
94,96
84,28
72,15

2.864.311,58
350.290,84
Total por Área Construída (mantida):
3.664.385,28
Fonte: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura (CEA)/TRT21

24.730,90
2.179,10
34.246,82

115,82
160,75
107,00

IMÓVEL

Depósito Judiciário de Natal
Vara do Trabalho de Assu
Vara do Trabalho e Depósito Judicial de Caicó
Vara do Trabalho de Ceará-Mirim
Vara do Trabalho de Currais Novos
Vara do Trabalho e Depósito Judicial de Goianinha
1ª Vara do Trabalho de Macau
2ª Vara do Trabalho de Macau
Vara do Trabalho de Pau dos Ferros
CJMFF - Complexo Judiciário Trabalhista
Ministro Francisco Fausto - Natal
FDSS - Fórum Des. Silvério Soares - Mossoró

Custo de
manutenção
estimado
(R$/ano)

ÁREA
CONSTRUÍDA
(m²)

O TRT21 baseado na necessidade de manter os imóveis em uso em adequado
estado de conservação, propiciando o seu funcionamento sem interrupções, bem como
na necessidade de detectar desgastes ou defeitos para correção imediata e recuperação
de suas características funcionais e estéticas, manteve vigentes, ao longo do exercício
2017, os seguintes contratos:
• Prestação de serviços técnicos continuados de manutenção predial
preventiva e corretiva, com fornecimento de mão de obra, materiais,
equipamentos e demais insumos – Contrato TRT/CAD nº 011/2015;
• Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de
elevadores do CJTMFF – Contrato TRT/CAD nº 004/2015; e
• Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no
Sistema de detecção de incêndio do CJTMFF – Contrato TRT/CAD nº
008/2015.
• Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no
Sistema de climatização do CJTMFF – Contrato TRT/CAD nº
043/2012.
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Ainda no exercício de 2017, foi realizada a substituição da Central de Detecção
de Incêndios do CJTMFF, por intermédio do Contrato TRT/CAd nº 003/2017, o que
proporcionou uma maior segurança ao patrimônio e aos usuários do referido imóvel.
4.2.3 Cessão de espaços físicos e imóveis a órgãos e entidades públicas ou privadas
Os contratos de Cessão de Uso de Espaço de Bem Público se fundamentam nas
seguintes normas e regulamentos: Lei nº 8.666/93, c/c suas alterações posteriores, e
disposições contidas no Decreto-Lei nº 9.760/1946, Lei nº 9.636/1998 e Decreto nº
3.725/2001, na Resolução nº 87/2011 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, na
Orientação Normativa ON-GEADE-004, da Secretaria do Patrimônio da União – SPU e
no Decreto nº 4.950/2004.
Constam do Apêndice II deste Relatório quadros com descrição dos espaços
físicos cedidos.
4.2.4 Informações sobre imóveis locados de terceiros
No exercício de 2017, assim como no exercício de 2016, esta UPC dispunha de
apenas 1 (um) imóvel locado de terceiros, destinado à locação de 02 (dois) consultórios
odontológicos já equipados, com fins de atendimento aos servidores e magistrados.
Conforme já informado em Relatórios anteriores, as instalações próprias existentes
encontravam-se severamente comprometidas pela má qualidade do ar, fato que vinha
causando licenças médicas recorrentes dos servidores lotados na unidade do Setor de
Assistência Médico-Odontológica (SEAMO). Foram tomadas diversas providências
relativas à limpeza das instalações, todas sem sucesso, tendo sido o local inutilizado.
O Contrato de Locação TRT/CAD nº 26/2013 foi firmado com a Clínica
Aproniano Martins Ltda, localizada à Rua Miguel Castro em Natal-RN, conforme
instruído no Processo TRT nº 091.415/2012, com vigência atual até 18/12/2018. O valor
anual do contrato é de R$ 84.086,40 (oitenta e quatro mil oitenta e seis reais e quarenta
centavos).
Durante o exercício de 2017 esta UPC não assumiu despesas com reformas,
transformações ou manutenções relativas ao imóvel locado. Essas despesas não foram
deduzidas do valor da locação, tendo sido assumidas pelo locatário.
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4.3 Gestão de Tecnologia da Informação
4.3.1 Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) e sobre
o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI)
O Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – PETIC do
TRT21 referente ao período compreendido entre 2015 e 2020 (PETIC TRT-21 20152020) foi publicado em 31/03/2016 pela Resolução Administrativa nº 06/2016.
O PETIC TRT-21 2015-2020, elaborado por meio de oficinas com o apoio da
equipe de líderes ampliada (composta pelo Secretário de TIC e chefes das seções e
setores da Secretaria de TIC), encontra-se alinhado à Estratégia Nacional de Tecnologia
da Informação e Comunicação do Poder Judiciário – ENTIC-JUD 2015-2020
(Resolução CNJ nº 211/2015), ao PETIC-JT 2015-2020 (Resolução CSJT nº 158/2015)
e ao Planejamento Estratégico Institucional – PEP TRT-21 2015-2020 (Resolução
Administrativa nº 25/2015), conforme Matriz de Alinhamento publicada como parte do
próprio PETIC.
O Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação 2017/2018
(PDTIC 2017-2018) deste Regional, publicado pelo Ato TRT-GP nº 257 em
14/12/2016, foi elaborado com as ações a serem desenvolvidas para que as estratégias
institucionais e nacionais do Poder Judiciário sejam alcançadas.
4.3.2 Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
(CGTIC)
O Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação
(CGTIC), responsável pelas decisões relativas à governança, gestão e uso corporativo
da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no Tribunal Regional do Trabalho
da 21ª Região foi instituído pela PORTARIA PRESIDÊNCIA nº 831, de 18/12/2015.
O CGTIC é composto pelos seguintes membros:
I. Desembargador Presidente do Tribunal;
II. Secretário-Geral da Presidência;
III. Diretor Geral de Secretaria;
IV. Secretário da Corregedoria;
V. Secretário de Planejamento e Gestão Estratégica;
VI. Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Em 2017, o Comitê se reuniu, aproximadamente, em 13 ocasiões oficiais para
tratar de diversos assuntos, como se segue:
Quadro 4.3.2 – Reuniões do Comitê de Governança de TIC em 2017
Data da reunião
Pauta
25/01/2017 • Apresentação do CGTIC aos novos membros do Comitê
• Definição do cronograma de reuniões para o ano de 2017
• Apresentação da SETIC
• Aprovação de novas demandas a serem incluídas no PDTIC 2017-2018
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21/02/2017

• Apresentação dos processos de Gestão de Serviços de TIC

30/05/2017

•
•
•
•

Projetos aprovados via Fluxo Rápido de Aprovação de Demanda (FRAD)
Análise do orçamento da SETIC 2017
Aprovação de novos projetos
Plano de Contratações de STIC 2017

27/06/2017

•
•
•
•
•

Aprovação de novos projetos
Projetos de TIC (PDTIC 2017-2018)
Plano de Contratações de STIC 2017
Plano de Capacitações de TIC 2017
Plano de Capacitações de TIC 2018

24/07/2017
22/08/2017
29/09/2017

• Deliberação sobre o Relatório de Desempenho da Estratégia de TIC
relativo ao ano de 2016
• Apresentação do Relatório individual TRT21 do Levantamento de
Governança de TI 2016 do TCU (Perfil GovTI TCU 2016)
• Próxima medição e periodicidade das RAEs

29/08/2017

• Aprovação de novos projetos
• Revisão e aprovação dos planos de contratações 2017 e 2018

08/09/2017

• Aprovação de novos projetos
• Revisão e aprovação dos planos de contratações 2017
• Revisão do Plano de Capacitação de TIC 2017

15/09/2017

• Diagnóstico de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC do Poder
Judiciário - 2017 (iGovTI-JUD 2017)

16/10/2017

• Novas Demandas de TIC
• Plano de Contratações de STIC 2018 (PCSTIC 2018)

10/11/2017

• Deliberação sobre o Relatório de Desempenho da Estratégia de TIC
relativo ao ano período compreendido entre jan/2017 a set/2017
• Próxima medição e periodicidade das RAEs

18/12/2017

• Plano de Contratações de Soluções de TIC 2018 (PCSTIC 2018)
• Plano de Capacitações de TIC 2018 (PCATIC 2018)
• Atualização do Plano Diretor de TIC (PDTIC) 2017-2018

Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT21
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4.3.3 Principais Sistemas de Informações
O seguinte quadro contém a lista de sistemas de informação do TRT21 com
criticidade alta:
Quadro 4.3.3 – Sistemas de informações do TRT21
Sistema

Objetivo

SRH

Controlar
e
informar a respeito
da
situação
funcional
dos
funcionários
do
TRT. Acompanhar
e gerar informações
sobre a situação
institucional
dos
Juízes do TRT da
21ª Região

PROAD

Gestão
dos
processos
administrativos de
forma virtual

Folha de
Pagamento

Executar toda rotina
de
controle
de
proventos
e
descontos e folha de
pagamento

SIGEP

Novo sistema de
Recursos humanos

Principais Funcionalidades
- Cadastro de Servidores
- Cadastro de Magistrados
- Cadastro de Terceirizados
- Cadastro de Estagiários
- Cadastro de Pensionistas
- Relatórios diversos
- Escala de férias
- Viagem a serviço
- Tabelas de provimento de cargos
e funções
- Tabelas de benefícios
- Perfil médico
- Impressão de crachás
- Convocação para exames
médicos
- Impressão de carteira de
identidade funcional
Protocolização
e
acompanhamento de processos e
petições administrativas
- Arquivamento de processos
- Inclusão de documentos diversos
Assinatura
eletrônica
de
documentos
- Consulta processual
- Abertura e fechamento de folha
- Lançamento por pessoa
- Lançamento por rubrica
- Averbação por pessoa
- Cadastro de rubricas, bases de
cálculos, vencimentos e outros
parâmetros
- Pagamento de GECC/Ajuda de
custo
- Geração de dados para DIRF
- Relatórios diversos
- Módulo Gestão
- Módulo Quadro de Vagas
- Módulo Lotação
- Módulo Férias
- Módulo Frequência
- Módulo Comissionamento
- Módulo Remoção
- Módulo Requisição
- Módulo Exercício Provisório
- Módulo Cessão
- Módulo Averbação
- Módulo Anuênios

Responsável
Técnico

Responsável
da Área de
Negócio

Moisés

Coordenador
de Gestão de
Pessoas

Moisés

Diretor Geral

Moisés

Coordenador
de Execução
Financeira

Moisés

Coordenador
de Gestão de
Pessoas
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Diário
Eletrônico
da JT
(DEJT)

Gerenciar o envio
de dados ao diario
eletrônico da justiça
do trabalho

SAP1

Automatizar
as
atividades
de
distribuição
e
acompanhamento
processual na 1ª
Instância da 21ª
Região Trabalhista

SAP2

Automatizar
as
atividades
de
distribuição
e
acompanhamento
processual na 2ª
Instância da 21ª
Região Trabalhista

E-Doc:
Peticionamento
eletrônico

Extrator EGestão

O
Sistema
Integrado
de
Protocolização
e
Fluxo
de
Documentos
Eletrônicos – e-Doc
é uma ferramenta
informatizada que
propicia
o
peticionamento e a
transmissão
de
documentos
por
meio
eletrônico,
mediante
a
utilização
de
certificado digital
Extrair e validar
dados estatísticos as
bases de dados dos

- Cadastro de usuários
Cadastro
de
unidades
publicadoras
- Envio avulso de matérias
- Cancelamento de matérias
- Protocolar documentos dirigidos
aos juízos do tribunal
- Autuar processos
- Distribuir processos
Registrar
movimentação
processual
- Registrar e atualizar cálculos
trabalhistas
- Agendar audiências e registrar
atas
- Controlar fase processual
- Registrar penhora de bens
relacionadas a processos em
execução
- Exportação de dados para
sistema Hasta Eletrônica
- Exportar relatórios estatísticos e
correicionais
- Exportar dados para publicação
em diário eletrônico
- Protocolar documentos dirigidos
aos juízos do tribunal
- Autuar processos
- Distribuir processos
Registrar
movimentação
processual
- Agendar audiências e registrar
atas
- Controlar fase processual
- Exportar relatórios estatísticos e
correicionais
- Exportar dados para publicação
em diário eletrônico
- Controlar sessões de julgamento
Registrar
protocolos
administrativos

Ciro

Secretário de
TIC

Delgado

Juiz Auxiliar
da
Presidência

Gileno

Juiz Auxiliar
da
Presidência

- Protocolar petição
- Aceitar petição
- Imprimir petição

Marcelo
Pinto

Juiz Auxiliar
da
Presidência

- Extrair dados
- Validar dados
- Ajustar dados

Delgado

Presidente da
comissão do
e-gestão
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E-Remessa
(TST)

sistemas jurídicos e
administrativos do
tribunal para o
sistema
do
EGestão
Digitalização
e
envio
de
documentos
dos
processos ao TST

E-Recurso

Automatiza
os
gabinetes
responsáveis
por
despachar Recurso
de Revista

PJE 1º
Grau

O objetivo principal
é
manter
um
sistema de processo
judicial eletrônico
capaz de permitir a
prática de atos
processuais, assim
como
o
acompanhamento
desse
processo
judicial

PJE 2º
Grau

O objetivo principal
é
manter
um
sistema de processo
judicial eletrônico
capaz de permitir a
prática de atos
processuais, assim
como
o
acompanhamento
desse
processo
judicial

- Enviar processos digitalizados
para o TST
- Cadastro de usuários
- Cadastro de classes processuais
- Cadastro de órgão
- Trocar local de trabalho
- Meus processos
- Distribuição de recursos
- Assistente de produção
- Pesquisa de temas
- Importação de temas de recursos
- Cadastro de motivos de incidente
de
uniformização
de
jurisprudência (Motivos IUJ – Lei
13.015/2014)
- Ferramenta de Revisão
- Ferramenta do Juiz
- Importação de processos do PJE
- Importação de processos de
sistemas legados
- Relatórios diversos
- Credenciamento de usuários
- Autuação processual
- Distribuição automática de
processos
- Juntada de documentos
- Assinatura e validação de
documentos
- Prática de atos processuais
- Confecção e encaminhamento de
expedientes
- Remessa de processos ao 2º grau
- Controle de audiências
- Pauta de audiência
- Central de mandados
- Cadastro de processos legados
em liquidação e execução
- Credenciamento de usuários
- Autuação processual
- Distribuição automática de
processos
- Juntada de documentos
- Assinatura e validação de
documentos
- Prática de atos processuais
- Confecção e encaminhamento de
expedientes
- Remessa de processos ao TST e
ao 1º grau
- Controle de sessão de
julgamentos
- Central de mandados

Gileno

Coordenador
do Tribunal
Pleno

Gileno

Assessoria
Jurídica
da
Presidência

Delgado

Presidente do
Comitê
do
PJe

Delgado

Presidente do
Comitê
do
PJe
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SAGe

Prover acesso às
informações
judiciais estatísticas
e
procedimentais
dos
órgãos
julgadores
no
âmbito do TRT da
21ª Região

SAS

Sistema
Automação
Sessões

Sistemas
Judiciais na
WEB

Disponibilizar
informações
judiciais
na
Homepage do TRT,
Intranet e Extranet.

AUD

Sistema
de
confecção de atas
de audiência para
processos

CNDT

Exportação
periódica
de
informações para o
BNDT

de
de

- Módulo de relatórios e consultas:
Onde
serão
disponibilizados
consultas e relatórios estatísticos
genéricos (eGestão), ad-hoc e
demais consultas específicas, para
cada
unidade
administrativa/judicial;
- Módulo de estatística: Onde
serão disponibilizados os dados da
extração
automatizada,
possibilitadas a pré-validação e
aplicações ajustes nos indicadores
do eGestão, pelas próprias
unidades. (Em desenvolvimento)
- Realizar sessões de julgamento
- Visualização e edição de votos
durante a sessão
- Consulta processual por número,
advogado ou protocolo
- Consulta de Protocolos do
processo
- Consulta de pautas, atas e
sentenças
- Consulta de pautas e sessões de
julgamento
- Consulta de Precatórios
- Penhoras
- Geração de guias de pagamento
- Certidão de Ações Trabalhistas
- Importar Pauta
- Manter modelos do magistrado
- Manter auto-textos
- Realizar audiência (confeccionar
ata)
- Exportar para o sistema
- Envio de dados para do BNDT
através de web service para o
TST, periodicamente
- Verificação do sucesso das
remessas

Marcelo
Pinto

Secretário da
Corregedoria

Gileno

Secretario do
Tribunal
Pleno

Antônio
Carlos

Secretário da
SETIC

Delgado

Secretário de
TIC

Rubens

Secretário de
TIC

Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT21

Todas as manutenções de sistemas são próprias, ou seja, sem despesas anuais
com manutenção.
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4.3.4 Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI
O Plano de Capacitações de TIC 2017 (PCATIC 2017) foi publicado como
anexo do PDTIC 2017-2018, sendo atualizado ao longo do ano quando necessário.
Trata-se de uma lista de capacitações alinhadas estrategicamente ao PETIC TRT-21
2015-2020.
Os treinamentos, demandados pela área de TIC, efetivamente realizados no ano
de 2017 foram:
Quadro 4.3.4 – Treinamentos área de TIC
Capacitação

Nº.
Participantes
2
2
2
2
2
2
2
4

Valor do Curso (R$)

JBOSS (Wildfly)
3.320,00
Postgres
3.000,00
Oracle ADM
9.294,00
ITIL Expert – SOA *
5.060,00
ITIL Expert – OSA *
5.060,00
ITIL Expert – RCV *
5.060,00
ITIL Expert – PPO *
5.060,00
Cobit 5 Assessor *
7.720,00
CISSP – Certified Information Systems Security
2
14.500,00
Professional
Curso Angular para WebApps RESTful
2
2.533,00
MCSA Windows 2016 Server
4
9.936,00
Módulo Firewall ASA 5585-SSP-10
2
12.000,00
Módulo IPS-10
Treinamento Pfsense
5
2.500,00
Técnicas de Desenvolvimento Android avançado
2
3.723,00
Gestão de Projetos *
20
GECC
Treinamento de Tecnologia em Pentaho BI Open Source
4
10.115,00
Fundamental **
Ciclo BPM: da Estratégia à Medição **
1
2.601,00
SSCP – Systems Security Certified Practitioner **
2
12.010,00
* Capacitações que estavam na primeira versão do Plano de Capacitações, aprovado como anexo do
PDTIC 2017-2018.
** Outras capacitações fora de Plano de capacitações, requeridas em razão de necessidades específicas.
Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação-SETIC/TRT21

A lista acima não contempla as capacitações incluídas como parte de
contratações de soluções de TIC.
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4.3.5 Força de Trabalho de TI
Quadro 4.3.5 - Força de Trabalho de TI
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade
29
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade
6
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades
3
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades
1
Terceirizados
11
Estagiários
0
OBS 1: Foram desconsiderados 3 servidores de carreira não lotados na unidade de TIC do Tribunal
(Secretaria de TIC).
OBS 2: No item “servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade” não foram
contabilizados os 3 servidores que são do quadro do TRT21 e que estão permutados e em exercício em
outros órgãos.
Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação-SETIC/TRT21

4.3.6 Processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade,
com descrição da infraestrutura ou método utilizado
No contexto da gestão de serviços de TIC, há 8 processos e 1 função modelados,
baseados na disciplina ITIL, quais sejam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerenciamento de Catálogo de Serviço;
Gerenciamento de Nível de Serviço;
Gerenciamento de Incidente;
Gerenciamento de Cumprimento de Requisição;
Gerenciamento de Mudança;
Gerenciamento de Liberação;
Gerenciamento de Configuração;
Gerenciamento de Problema; e,
Central de Serviços.

No entanto, destes modelados, há 4 processos e 1 função implantados em
operação, quais sejam:
•
•
•
•
•

Gerenciamento de Catálogo de Serviço;
Gerenciamento de Nível de Serviço;
Gerenciamento de Incidente;
Gerenciamento de Cumprimento de Requisição; e,
Central de Serviços.

No PDTIC 2017-2018, há projeto formal (processo TRT nº 25.530/2016) que
prevê a implantação dos demais processos modelados.
O método utilizado para melhoria do gerenciamento de serviços de TIC, foi dar
a devida atenção aos seus três pilares, que são:

87

•
•
•

Pessoas;
Processos; e
Tecnologia.

Quanto às pessoas, em 2013 foi feita capacitação de todos os servidores lotados
na Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) do TRT21 na
disciplina ITIL.
Quanto aos processos, entre 2015 e 2016 foi feita modelagem de 8 processos e 1
função de gerenciamento de serviços de TIC, baseados na disciplina ITIL, feita com
envolvimento de equipe de servidores-chave da SETIC/TRT21-RN e de empresa
terceirizada contratada.
Além disso, como parte da definição de processo, em 2016 foi publicada a
Política de Gestão de Serviços de TIC, mediante Ato da Presidência nº 539, de
23/12/2016, que disciplinou o tema no âmbito do TRT21/RN.
Ainda em 2016, foi feita implantação de uma nova ferramenta de gestão de
serviços de TIC orientada a processos ITIL, chamada de CITSMART, disponível no
portal de software público, com esforço interno de equipe de servidores da
SETIC/TRT21-RN.
Em relação aos processos implantados, o TRT21 está na fase de melhoria
contínua.
4.3.7 Projetos de TI desenvolvidos no período
O seguinte quadro lista os projetos iniciados no período, concluídos ou não,
desconsiderados aqueles cancelados. Importante ressaltar que a prática de gestão de
projetos ainda está em implantação no Tribunal, o que pode se desdobrar em certa
imprecisão do prazo de conclusão dos projetos.
Quadro 4.3.7.a – Projetos de TI desenvolvidos no período
AlinhaSituação do
Processo Projeto
mento
Projeto em
Estratégico 31/12/2017
PETIC 2
024093/ Adequar Rede
PETIC 4
Concluído
2016
JT
PETIC 6
Contratação
PETIC 6
014961/
Certificados
PEP 4
Concluído
2016
Digitais CNJ
PEP 9
PETIC 6
008012/ Contratar Oracle
PEP 4
Concluído
2015
VM
PEP 9
Aquisição de
Computadores
PETIC 1
PROAD
Em
Desktop 2017
PETIC 6
3952/2017
execução
(DescentralizaPETIC 7
ção CSJT)
Contratar
Em
PROAD
PETIC 6
Garantia dos
planejamen4295/2017
PETIC 7
Storages IBM
to
PROAD Aquisição de
PETIC 1
Em
3953/2017 notebooks para
PETIC 6
planejamen-

Prazo de
Conclusão

Orçamento
Estimado
(R$)

Valor pago
em 2017 (R$)

25/10/2017

382.800,00

33.997,21

11/07/2017

30.099,00

15.959,00

04/04/2017

36.645,23

12.500,00

30/04/2018

872.884,70

726.055,5

-

131.353,56

-

-

243.085,00

-
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desembargadore
s e juízes
(Descentralização CSJT)
001071/ Contratar Data
2016
Discovery
Implantar
001993/
Citsmart na
2017
CEA
Implantar
013631/ Processo de
2016
Gestão de Risco
TIC
Regulamentar a
PROAD Gestão de
5708/2017 Portfólio e
Projetos de TIC
Compatibilização dos sistemas
008987/ e processos de
2017
trabalho do
TRT21 ao
eSocial
018441/ Implantação
2015
SIGEP
010046/
2017

Requisição de
Pequeno Valor
(RPV)

013242/
2017

Saneamento e
elaboração de
política de
Gestão dos
Depósitos
Judiciais

PROAD
Pauta Digital
3752/2017
Revisar
023781/ regulamentação
2016
da classificação
da informação
Contratar e
Implantar
Expansão do
018700/
Storage do PJe
2016
(Complemento)
(Descentralizaçã
o CSJT)
Contratar
029100/
Suporte Cisco
2015
Firewall e IPS
Cumprir
021083/ Auditoria da
2016
Resolução CNJ
215-2015
Implantação da
004108/
solução mobile
2017
do TRT5
006430/ Desenvolver
2016
Sistema de

PETIC 7

to

PETIC 7

Concluído

07/03/2017

394.112,00

394.112,00

Em
execução

15/03/2018 *

-

-

Suspenso

-

-

-

PETIC 2

Suspenso

-

-

-

PEP 5

Em
execução

30/09/2019

46.598,32

-

Em
execução

31/03/2019

-

-

Em
execução

09/03/2017

-

-

Em
execução

31/12/2019 *

-

-

Em
execução

30/06/2018

-

-

Suspenso

-

-

-

PETIC 6
PETIC 7

Concluído

18/10/2017

144.247,30

103.492,30

PETIC 6
PETIC 7

Concluído

13/03/2017

119.999,28

101.339,80

PEP 3

Suspenso

-

-

-

Concluído

31/03/2017

-

-

Suspenso

-

-

-

PETIC 2
PETIC 3
PETIC 5
PEP 8
PETIC 2
PETIC 4
PETIC 6

PEP 5
PEP 6
PEP 1
PEP 3
PEP 4
PEP 5
PEP 1
PEP 3
PEP 4
PEP 5
PETIC
CSJT
PEP 8
PETIC 2
PETIC 4
PETIC 6

PEP 3
PEP 4
PEP 5
PETIC 1
PETIC 5
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Apoio Gerencial
- SAGE
Regulamentar
PROAD Gestão dos
5709/2017 Processos de
Trabalho de TIC
Contratar
Renovação da
018695/ Garantia das
2016
Blades Dell
(Descentralizaçã
o CSJT)
Converter
004055/ processos físicos
2017
em eletrônico
(CLE)
Contratar
Renovação da
Garantia dos
018699/
Servidores de
2016
rede das Varas
do Trabalho do
Interior
008013/
Contratar Oracle
2015
Certidão
007161/ negativa2017
positiva pelo
site do Tribunal
Aquisição de
000867/ Antivírus
2017
(Descentralização CSJT)
Adequar
004624/ Servidores e
2017
Ambiente
Virtual
Contratar
switches para
008214/ reestruturação
2017
do prédio
Judiciário e da
Corte
024091/ Licença do
2016
Microsoft AD
Solução de
PROAD
Colaboração em
3763/2017
Nuvem
Aquisição de
PROAD software para
5815/2017 desenho técnico
em 2D e 3D
Interligação dos
PROAD prédios do
4566/2017 complexo via
fibra ótica
024090/ Implementar
2016
link internet

PETIC 6

PETIC 2

Suspenso

-

-

-

PETIC 1
PETIC 6
PETIC 7

Concluído

20/10/2017

132.489,60

63.777,22

PEP 4
PEP 5
PETIC 1
PETIC 5

Em
execução

31/12/2019 *

-

-

PETIC 6

Suspenso

-

312.216,94

-

PETIC 6

Concluído

29/05/2017

129.567,72

107.973,10

PEP 5

Concluído

19/12/2017

-

-

PETIC 6
PETIC 7

Concluído

08/09/2017

131.376,00

7.693,72

PETIC 6
PETIC 7

Concluído

01/12/2017

115.432,00

31.678,56

PETIC 7

Em
execução

18/05/2018

112.860,00

100.800,00

Concluído

01/08/2017

199.091,98

79.475.16

Em
execução

28/02/2018

305.204,00

22.570,00

PEP 5
PEP 8

Em
planejamento

-

135.894,18

-

PETIC 6
PETIC 7

Em
planejamento

-

16.315,00

-

PETIC 1
PETIC 6

Suspenso

-

5.721,60

-

PETIC 6
PETIC 7
PEP 9
PETIC 1
PETIC 3
PETIC 6
PETIC 7
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redundante com
AS
Contratar e
Implantar
053597/
Expansão do
2014
Storage do
Legado
Adequar serviço
de diretórios
019463/ (AD) à política
2016
de controle de
acesso lógico do
TRT21
Adequar serviço
de diretórios
019462/ (AD) à política
2016
de utilização de
recursos de TI
do TRT 21
Atualização dos
bancos de dados
013136/
Oracle para a
2016
versão Oracle
12c (12.1.0.2)
Otimização do
013068/
ambiente virtual
2016
de produção
Implementar
controle de
013069/
acesso à rede
2016
com base em
portas (802.1X)
Atualizar
001000/
PostgreSQL do
2017
Interior
Migração dos
servidores
003805/
virtuais para
2017
Windows Server
2016
Contratar
021276/
Software para
2015
ouvir as sessões
Definir Política
de Manutenção
PROAD
de Documentos
5050/2017
Eletrônicos
(GED)
Solução de
PROAD Monitoramento
4167/2017 e Medição de
Impressões
Implantar
021204/
SCMP: Módulo
2016
Patrimônio

PETIC 7
PETIC 1
PETIC 6
PETIC 7

Concluído

18/10/2017

688.720,43

607.210,43

PETIC 2
PETIC 4
PETIC 6

Concluído

23/02/2017

-

-

PETIC 2
PETIC 4
PETIC 6

Concluído

09/08/2017

-

-

PETIC 1
PETIC 4
PETIC 6

Em
planejamento

-

3.824,00

-

PETIC 1
PETIC 4
PETIC 6

Em
planejamento

-

-

-

PETIC 4
PETIC 6
PETIC 7

Concluído

30/11/2017

-

-

PETIC 6
PETIC 7

Concluído

03/10/2017

-

-

PETIC 6
PETIC 7

Concluído

22/11/2017

-

-

PEP 4
PEP 5
PEP 6

Suspenso

-

352.674,30

-

PETIC 7

Em
planejamento

-

-

-

PETIC 2

Em
execução

31/05/2018 *

-

-

PEP 5
PEP 8

Suspenso

-

-

-

Total
5.043.212,14 2.408.634,00
* Cronograma em geral informado pelo gerente do projeto, porém não validado ainda com a área
demandante (fora da linha de base).
Fonte: Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação-SETIC/TRT21
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Os projetos do PDTIC 2017-2018 foram acompanhados regularmente através de
reuniões de acompanhamento de projetos periódicas envolvendo os gerentes dos
projetos.
Abaixo segue um quadro resumo da situação de todos os projetos do PDTIC
2017-2018 ao final do ano de 2017:
Quadro 4.3.7.b – Resumo da Situação dos Projetos do
PDTIC 2017
Projetos Concluídos
19
Projetos Cancelados
16
Projetos Suspensos
10
Projetos Aprovados (Não iniciados)
44
Projetos em Execução
11
Projetos em Planejamento
7
Total de Projetos
107
Fonte: SETIC/TRT21

4.3.8 Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de
empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade
O processo de contratações de soluções de TIC do TRT segue Ato TRT-GP nº
744/2015, que regulamentou Resolução 182/2013 CNJ. Conforme referido Ato, os
Estudos Preliminares devem contemplar etapa de Sustentação do Contrato (Art. 16),
devendo incluir, sempre que possível e necessário:
"IV - as regras para estratégia de independência do TRT da 21ª Região com
relação à empresa contratada, que contemplem, no mínimo:
a) a forma de transferência de conhecimento tecnológico nos casos de
contratação de desenvolvimento de softwares sob encomenda no mercado de TIC;
b) os direitos de propriedade intelectual e autorais da STIC, inclusive sobre os
diversos produtos gerados ao longo do contrato, tais como a documentação, os modelos
de dados e as bases de dados, justificando os casos em que tais direitos são exclusivos
da empresa contratada."
4.3.9 Sistemas em Desenvolvimento
Abaixo segue o número do processo dos projetos de sistemas em
desenvolvimento, já referenciados na lista de projetos no item 4.3.7.
Quadro 4.3.9 – Sistemas em desenvolvimento
Nº do Processo
Nome do Projeto de Desenvolvimento
001071/2016
Contratar Data Discovery
Compatibilização dos sistemas e processos de
008987/2017
trabalho do TRT21 ao eSocial
018441/2015
Implantação SIGEP
010046/2017
Requisição de Pequeno Valor (RPV)
013242/2017
Saneamento e elaboração de política de Gestão dos
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PROAD 3752/2017
004108/2017
006430/2016
004055/2017
007161/2017
Fonte: SETIC/TRT21

Depósitos Judiciais
Pauta Digital
Implantação da solução mobile do TRT5
Desenvolver Sistema de Apoio Gerencial - SAGE
Converter processos físicos em eletrônico (CLE)
Certidão negativa-positiva pelo site do Tribunal

Todos os sistemas informados não possuem orçamentos de desenvolvimento e
os riscos associados não foram mapeados.
Todas as manutenções de sistemas são próprias, ou seja, sem despesas anuais
com manutenção.
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4.3.10 Avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos
sistemas e medidas para mitigar eventuais riscos existentes
Em 2017, os seguintes projetos de riscos foram executados, usando a ferramenta
Módulo Risk Manager:
1) Análise de Riscos referente à Resolução CSJT nº 88/2011
Este projeto contemplou a identificação, análise e avaliação dos riscos do
sistema PJe, completando o ciclo 2016/2017 no contexto da Resolução CSJT nº
88/2011.
Os riscos já haviam sido identificados, analisados no ano anterior. Em 2017 as
ações de mitigação foram implementadas, acatando a proposta de avaliação
encaminhada pelo CSJT por meio do Ofício CSJT/ CGGOV nº 34/2017.
2) Análise de Riscos referente ao PETIC 2015-2020
Este projeto contemplou a identificação, análise e avaliação dos sistemas
nacionais e regionais críticos, no contexto do Plano Estratégico de TIC TRT21 – 20152010.
Segue a relação de sistemas associados aos respectivos indicadores estratégicos:
A) Sistemas relacionados ao "Indicador 07 – ISN – Índice de soluções nacionais
críticas de TIC com riscos mapeados"
- PJe 1º Grau
- PJe 2º Grau
- PROAD
- SGRH
- Diário Eletrônico da JT (DEJT)
- Extrator E-Gestão
- E-Remessa (TST)
- E-Recurso
- SAS
- AUD
B) Sistemas relacionados ao "Indicador 08 – ISR – Índice de soluções regionais
críticas de TIC com riscos mapeados"
- SRH
- Folha de Pagamento
- SAP1
- SAP2
- E-Doc: Peticionamento eletrônico
- SAGe
- Sistemas Judiciais na WEB
- CNDT
O mapeamento dos riscos foi segmentado conforme os ativos compartilhados
entre os diversos sistemas, tendo sido concluído em 2017 o mapeamento de pelo menos
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30 (trinta) ativos, restando aproximadamente 7 (sete) ativos para serem mapeados em
2018.
Mais uma vez, o completo mapeamento e mitigação dos riscos dos sistemas em
geral foi prejudicado pela falta de política institucional de gestão de riscos, conforme
Memo SETIC nº 169/2016 ao Controle Interno em resposta à RDI nº 95/2016. Este
cenário, porém, tende a ser melhorado, já que o Tribunal instituiu o Comitê de Gestão
de Riscos, por meio do Ato TRT-GP nº 615 de 14/11/2017, visando sanar a carência de
formalização do processo institucional de gestão de riscos.
4.3.11 Processo Judicial Eletrônico (PJe)
Todas as unidades judiciárias do TRT21 já implantaram o PJe.
Constam do Quadro 4.3.3 – Sistemas de Informação do TRT21 do item 4.3.3 o
objetivo e as principais funcionalidades do Sistema.
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5. RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
5.1 Canais de acesso do cidadão
A Ouvidoria desta UPC recebe e examina os seguintes tipos de manifestações:
Consultas/Dúvidas;
Denúncias;
Reclamações;
Elogios;
Sugestões;
Pedidos de acesso à informação – SIC, regulado pela Lei nº 12.527/2011.

•
•
•
•
•
•

Os atendimentos pela Ouvidoria são feitos pelos seguintes canais:
• Formulário disponibilizado no site do TRT 21ª Região, cujo endereço eletrônico é:
http://www.trt21.jus.br/Html/Ouvidoria.asp;
• E-mail: ouvidoria@trt21.jus.br;
• Telefone: +55.84.4006.3100;
• Atendimento pessoal na sala da Ouvidoria, no endereço na Avenida Capitão-Mor
Gouveia, 3104, bairro Lagoa Nova, CEP 59063-900 - Natal/RN;
• Carta ou telegrama, endereçada ao seguinte endereço: Avenida Capitão-Mor Gouveia,
3104, bairro Lagoa Nova, CEP 59063-900 - Natal/RN.
Foram recebidas 834 (oitocentos e trinta e quatro) manifestações em 2017. Considerando-se
que foram recebidas 1.062 (um mil e sessenta e duas) manifestações em 2016, observa-se uma
queda na demanda do setor.
A variação mensal do número de manifestações pode ser observada no gráfico a seguir:
Gráfico 5.1.a - Número de Manifestações Mensais
Número de manifestações mensais em 2017
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Fonte: Ouvidoria do TRT 21ª Região
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Os canais de comunicação com os cidadãos disponibilizados pela Ouvidoria são: e-mail,
telefone, atendimento presencial, carta e formulário eletrônico disponível na página inicial do sítio
eletrônico do TRT 21ª Região.
Importante destacar que esta Ouvidoria aderiu ao PROAD no final de junho de 2016, que é
o sistema escolhido para uniformização dos Tribunais Regionais do Trabalho, conforme decidido
durante a 12ª Reunião do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho, evento realizado em
Brasília/DF, em março de 2017.
O PROAD é um sistema customizado a partir do modelo do Tribunal Regional do Trabalho
da 12ª Região. Desta forma é possível a elaboração de relatórios com um universo mais amplo de
informações, como a estatística relativa aos canais de comunicação mais utilizados, tempo de
tramitação das manifestações, tipos de solução, áreas mais demandadas, dentre outros, pois o
próprio sistema requer o preenchimento de uma série de metadados antes do arquivamento dos
processos.
No ano de 2017, verifica-se que o canal de comunicação mais utilizado foi o formulário
eletrônico, disponível no sítio eletrônico oficial deste Regional. Como no ano anterior, não há
registro de utilização da carta.
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Gráfico 5.1.b - Canais de Comunicação Mais Utilizados em 2017
Canais de comunicação

Ouvidoria CNJ; 7

E-mail

E-mail; 183

Pessoal

Pessoal; 36

Telefone

Telefone; 62

Formulário eletrônico;
546

Formulário eletrônico
Ouvidoria CNJ

Fonte: Ouvidoria do TRT 21ª Região

Com base nestes dados, conclui-se que houve ampla adesão ao formulário eletrônico, que é
de fácil acesso e preenchimento, além de fornecer imediatamente o número de protocolo, para
maior segurança do manifestante e otimização do trabalho da Ouvidoria.
O gráfico abaixo demonstra os tipos de manifestações recebidas no ano de 2017, com seus
percentuais:
5.1.c. Tipos de Manifestações Recebidas no Ano de 2017
Tipos de manifestações em 2017

9%

4%

17%
Denúncias
2%

Dúvidas
Elogios
Informações

11%

Reclamaçôes
Sugestão

57%

Fonte: Ouvidoria do TRT 21ª Região

É importante fazer um comparativo, quanto a este critério, entre os anos de 2016 e 2017, a
fim de se compreender a evolução do trabalho realizado. A seguir, apresenta-se gráfico dos tipos de
manifestações recebidas, em números, com comparativo dos anos de 2016 e 2017:
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Gráfico 5.1.d - Comparativo entre os Tipos de Manifestação 2016/2017
Manifestações por tipo
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Fonte: Ouvidoria do TRT 21ª Região

Analisando-se os dados das manifestações tem-se:
a) Diminuição do número de manifestações recebidas em relação a 2016
Comparando-se o número de manifestações recebidas em 2017 (834 manifestações), com o
ano de 2016 (1.062 manifestações), pode-se constatar uma sensível queda na demanda, com
redução de mais de 21,46% (vinte e um vírgula quarenta e seis por cento).
b) Diminuição do número de reclamações
Analisando-se a quantidade deste tipo de manifestação nos dois anos, observa-se que houve
uma diminuição do número de reclamações. Embora represente um total, em 2017, de 57% das
manifestações, houve diminuição no número de registros, acompanhando a diminuição de demanda
das demais modalidades.
c) Redução do número de denúncias
Destaca-se que no ano de 2017 houve expressiva queda no número de denúncias. No ano de
2016 foram apresentadas 63 (sessenta e três) denúncias, que correspondem a 6% do total das
manifestações apresentadas, ao passo que em 2017 foram apresentadas 34 (trinta e quatro),
representando 4% do total de manifestações.
d) Elevação expressiva do percentual de sugestões
Verifica-se que no ano de 2016 foram registradas 44 (quarenta e quatro) sugestões, enquanto
no ano de 2017 foram apresentadas 78 (setenta e oito), resultando em um aumento de 77,28%
(setenta e sete vírgula vinte e oito por cento).
A elevação do percentual de sugestões demonstra uma mudança comportamental, com
participação proativa tanto do jurisdicionado como dos servidores e magistrados, que expressam
opiniões e soluções para problemas encontrados que são, frequentemente, adotados pela
Administração.
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A Central de Atendimento ao Público foi desativada em abril de 2017, em razão da redução
do quadro de servidores. No entanto, a conversão dos processos físicos em eletrônicos facilitou o
acesso à consulta online pelas partes, suprindo esta lacuna. Nos casos de manifestantes que não
possuem conhecimento para este acesso, a Ouvidoria tem prestado auxílio na consulta de tramitação
processual.
O Fórum Trabalhista de Natal possui setores que podem ser considerados canais de acesso
ao Cidadão, como: o Setor de Protocolo de Primeira e Segunda Instância de Natal, responsável por
receber os documentos protocolados por e-Doc e presencialmente (no balcão); o Setor de
Atermação, que reduz a termo a reclamação ingressada verbalmente pelos reclamantes que não
possuem assistência de advogado ou sindicato, bem como os orienta quanto a seus direitos
rescisórios ou os encaminha ao sindicato da categoria, quando é o caso.
O Setor de Atermação registrou os seguintes números, no ano de 2017:
Quadro 5.1.a – Números de atendimentos e autuações do Setor de Atermação
ANO
ATENDIMENTOS
AUTUAÇÕES
2017
3.058
938
Fonte: Fórum Trabalhista de Natal

O quadro a seguir apresenta os números de documentos protocolados por e-Doc e
presencialmente, além dos pedidos de expedição de certidão efetuados:
Quadro 5.1.b – Números de documentos protocolados
DOCUMENTOS
CERTIDÕES
ANO
PROTOCOLADOS
EXPEDIDAS
2017
11.069
2.603
Obs.: Os documentos protocolados englobam os enviados pelo sistema e-Doc.
Fonte: Fórum Trabalhista de Natal

E-DOC
2.212

No mesmo ano, totalizam 45 (quarenta e cinco) os processos físicos de outras jurisdições e
cadastrados no PJe, bem como aqueles redistribuídos entre as Varas do Trabalho que compõem este
Regional.
A partir do final do ano de 2017 as certidões passaram a ser expedidas diretamente pela
página eletrônica oficial do Tribunal, gratuitamente, em poucos minutos.
Para os exercícios futuros, há a previsão de disponibilização da Cartilha da Ouvidoria no
sítio eletrônico do Tribunal, que já fora confeccionada e distribuída no evento Ação Global 2017.
Aguardamos, ainda, o melhoramento do sistema PROAD, que deverá trazer uma pesquisa de
satisfação dos usuários, ao final do atendimento.
O esforço conjunto da Ouvidoria com a Presidência do Tribunal resultou na regulamentação
interna do prazo de resposta dos demais setores às demandas advindas de manifestações (Ato da
Presidência nº 492, de 14/08/2017).
Pretende-se também publicar na intranet, nos moldes como já é publicada a produtividade
das Varas do Trabalho, quadro com dados relativos às manifestações recebidas por cada unidade
judiciária.
5.2 Carta de serviços ao cidadão
A Carta de Serviços teve sua elaboração concluída em 2016, com disponibilização na página
inicial do sítio eletrônico deste Tribunal desde o mês de setembro de 2016 (www.trt21.jus.br).
Também pode ser acessada pelo link: http://www.trt21.jus.br/Html/Carta_Servicos/index.asp.
Na Carta de Serviços constam a apresentação, perfil institucional, valores institucionais,
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além da descrição detalhada de todos os serviços prestados pelo Tribunal Regional do Trabalho da
21ª Região, estrutura organizacional e informações sobre todos os canais de acesso disponíveis.
Na elaboração da Carta de Serviços houve especial cuidado quanto ao tema Processo
Judicial Eletrônico – PJe, em razão da sua adoção por este Regional desde o ano de 2013. Neste
item há desde explicações sobre seu funcionamento e forma de acesso, quanto links que remetem a
manuais sobre o sistema.
Importante destacar que na Carta de Serviços também há explicação pormenorizada e
didática sobre a consulta aos processos eletrônicos na homepage do Regional e consulta aos
processos físicos, assim como esclarecimentos sobre o Serviço de Protocolo e peticionamento
eletrônico (Sistema Integrado de Protocolização e Fluxo de Documentos Eletrônicos – eDoc).
5.3 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários
Para medir a satisfação dos cidadãos-usuários com os serviços prestados pela Unidade, o
TRT da 21ª Região realiza, anualmente, a pesquisa de satisfação do usuário externo. Para
elaboração da pesquisa, a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica utiliza o modelo de
questionário adotado pelo Conselho Nacional de Justiça, além de questionários aplicados por outros
tribunais.
As questões foram distribuídas em cinco blocos: o primeiro bloco com perguntas sobre
como o entrevistado avalia os serviços prestados pelo TRT da 21ª Região; no segundo bloco de
perguntas, o usuário avalia as instalações físicas do TRT21; no terceiro bloco de questões, é
avaliada a comunicação entre o TRT21 e a sociedade; o quarto bloco trata dos serviços e sistemas
de TIC oferecidos pelo TRT21; o último bloco contém perguntas sobre o perfil do entrevistado. No
final, o questionário dispõe de um espaço aberto para coletar críticas e sugestões dos usuários.
Durante o período determinado para a realização da pesquisa – de 6 de novembro a 11 de dezembro
de 2017, foi disponibilizada na página eletrônica do TRT da 21ª Região o link para acesso ao
questionário virtual, a fim de possibilitar o acesso e a participação de todos os usuários. No mesmo
período, foram realizadas entrevistas com jurisdicionados e advogados nas Varas do Trabalho da
capital.
Os resultados globais obtidos nas quatro últimas pesquisas evidenciam um grau de
satisfação de 66,9% (em 2014), 50,2% (em 2015), 63,4% (em 2016) e 54% (em 2017) em relação à
prestação jurisdicional deste Regional.
Observando o estudo dos resultados, a Unidade pode identificar como pontos fortes a
comodidade das instalações, equipamentos e mobiliários, o grau de confiança na Justiça do
Trabalho do RN e a qualidade das informações contidas nos monitores de divulgação das
audiências.
Por outro lado, merecem uma maior atenção deste Regional os temas: qualidade das
informações prestadas pelos servidores, qualidade do sistema de som que avisa o início das
audiências e tempo de tramitação dos processos na fase de conhecimento até a sentença.
5.4 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade
No sítio www.trt21.jus.br estão disponibilizadas as informações julgadas úteis à sociedade
e que contribuem para a transparência da gestão.
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a) Menu Transparência:
• Contas Públicas
• Áreas Cedidas
• Compras
• Contratos e Aditivos
• Diárias e Passagens
• Empresas Apenadas
• Execução Orçamentária e Financeira
• Obras
• Prestação de Contas Anual
• Quadro de Detalhamento da Despesa por grau de Jurisdição
• Quantitativo de Beneficiários
• Relação de Veículos
• Relatórios de Gestão Fiscal
• Relatório Anual de Gestão
• Suprimentos de Fundos
• Desfazimento de Bens
• Ata do Resultado
• Ato da Presidência
• Aviso de desfazimento
• Controle Interno
• Atuação da Unidade de Controle e de seus Auditores
• Plano Anual de Auditoria - PAA
• Plano de Auditoria de Longo Prazo 2014-2017 - PALP
• Manual da SCI
• Relatório Anual de Atividades SCI - 2016
• Licitações
• Atas de Registro de Preços
• Editais
• Resolução CNJ 102/2009
• Anexos
• Resolução CNJ 215/2015
• Resolução CNJ 219/2016
• Resolução CNJ 226/2016
• Resolução CNJ 227/2016
• Servidores em Regime de Teletrabalho
• Informações Contábeis
b) Menu Acervo Jurídico:
•
•
•
•
•

Expedientes da Presidência
Recomendações
Resoluções Administrativas
Regimento Interno
Provimentos
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5.5 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações
Em relação aos sistemas de informação, há acessibilidade para libras por meio da disponibilização de acesso ao software VLibras no site do
TRT21.
A respeito dos imóveis em uso pelo TRT21 relativos à acessibilidade, segue quadro com informações:
Quadro 5.5 – Situação dos Imóveis em uso pela Justiça do Trabalho do RN com relação à acessibilidade
Situação Atual
Vagas
SinaliSinaliImóvel
Tipo
SaniElevaPiso
Estaciozação
zação
Rampas
tário
dores
tátil
namento
Sonora
Visual

Complexo
Judiciário
Trabalhista
Ministro
Francisco
Fausto CJTMFF Natal/RN

PRÓPRIO

Parcial

OK

OK

OK

Não

Não

Não

Mobiliário

OK

Portas e
Corredores

OK

Observações
Complexo que abriga o Tribunal
(2ª Instância Judicial e área
administrativa) e 13 Varas do
Trabalho de Natal, no qual há
rampas de acesso e/ou elevadores,
com corrimãos e guarda-corpo, que
permitem o acesso aos portadores
de mobilidade reduzida, restando
reformar uma rampa externa do
CJTMFF
para
atualizar
as
inclinações definidas anteriormente
à atual versão da NBR 9050.
Todos os pavimentos possuem
sanitários
que
permitem
a
acessibilidade de portadores de
mobilidade
reduzida.
No
estacionamento já existe reserva de
vagas
para
portadores
de
mobilidade reduzida devidamente
sinalizadas.
Os serviços necessários para
concluir a acessibilidade da
edificação serão executados na obra
“Reforma do CJTMFF visando à
acessibilidade para PNE”, constante
no Plano de Obras do TRT 21 na
23ª colocação.

103

Depósito
Judicial de
Natal

PRÓPRIO
OK

Parcial

Não se
aplica

OK

Não

Não

Não

OK

OK

Fórum
Desembargador
Silvério Soares
- FDSS Mossoró/RN

PRÓPRIO

Parcial

Parcial

Não se
aplica

OK

Não

Não

Não

OK

OK

Vara do
Trabalho de
Assu

PRÓPRIO

OK

OK

Não se
aplica

Não

Não

Não

Não

OK

OK

Os serviços necessários para
concluir a acessibilidade da
edificação serão executados na obra
cuja ordem no Plano de Obras do
TRT 21 ocupa o 2º (segundo) lugar.
O FDSS abriga as quatro Varas do
Trabalho de Mossoró/RN e é
dotado de rampas de acesso, com
corrimãos e guarda-corpo.
Possui sanitários coletivos que
permitem a acessibilidade de
portadores de mobilidade reduzida,
restando apenas a execução do
sanitário acessível para uso
individual.
No estacionamento já existe
reserva de vagas para portadores de
mobilidade reduzida devidamente
sinalizadas.
Os
serviços
necessários
à
complementação da acessibilidade
da edificação serão executados na
obra “Reforma do FDSS visando à
acessibilidade para PNE”, constante
no Plano de Obras do TRT 21 na
21ª colocação.
Possui rampa principal que permite
a acessibilidade de portadores de
mobilidade reduzida e sanitários
acessíveis.
A obra de “Reforma da Vara do
Trabalho de Assu", inscrita no
Plano de Obras do TRT da 21ª
Região na 13ª colocação, prevê a
execução de estacionamento com
reserva de vagas para portadores de
mobilidade reduzida devidamente
sinalizadas, bem como prevê a
execução de piso tátil.
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Vara do
Trabalho de
Caicó e
Depósito
Judicial de
Caicó

Vara do
Trabalho de
Ceará-Mirim

Vara do
Trabalho de
Currais Novos
Vara do
Trabalho de
Goianinha e
Depósito
Judicial de
Goianinha

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

OK

OK

Não se
aplica

OK

Externo

Não

Não

OK

OK

Parcial

OK

Não se
aplica

OK

Externo

Não

Não

OK

OK

OK

OK

Não se
aplica

Não

Não

Não

Não

OK

OK

Parcial

OK

Não

OK

Não

Não

Não

OK

OK

Possui rampa principal externa que
deverá ser reformada para atualizar
as
inclinações
definidas
anteriormente à atual versão da
NBR 9050.
A execução está prevista na obra
"Reforma da Vara do Trabalho de
Ceará-Mirim", 14º lugar do Plano
de Obras do TRT 21.
Os serviços de pavimentação
externa,
necessários
à
complementação da acessibilidade
externa da edificação, inclusive
estacionamentos privativos, estão
previstos no Plano de Obras do
TRT21 em 12º lugar.
Os serviços de execução de rampa
de acesso e colocação de piso tátil,
necessários à complementação da
acessibilidade
externa
da
edificação, estão previstos no Plano
de Obras do TRT21 em 6º lugar.
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Vara do
Trabalho de
Macau

PRÓPRIO

OK

OK

Não se
aplica

Não

Não

Não

Não

OK

OK

Vara do
Trabalho de
Pau dos Ferros

PRÓPRIO

Não

Não

Não

OK

Não

Não

Não

OK

Parcial

Devido à extinção da 1ª Vara do
Trabalho
de
Macau,
em
agosto/2017, a antiga 2ª Vara
passou a ser a única Vara do
Trabalho em Macau.
A obra de “Reforma da Vara do
Trabalho de Macau", 11ª colocada
no Plano de Obras do TRT 21,
prevê
a
execução
de
estacionamento com reserva de
vagas
para
portadores
de
mobilidade reduzida devidamente
sinalizadas,
rampa
principal
acessível, bem como prevê a
execução de piso tátil.
A Vara do Trabalho de Pau dos
Ferros foi extinta em agosto/2017,
restando estabelecido um Posto
Avançado da Justiça do Trabalho
(PAJT) no local.
O prédio original foi então cedido
à Justiça Federal do RN, que fez um
novo
projeto,
com
leiautes
adequados às suas necessidades.
Esse
projeto,
que
também
contempla o referido PAJT, prevê a
reserva de vagas para portadores de
mobilidade reduzida junto ao
estacionamento.

NOTAS:
1 - Não há ação prevista para a implementação de sinalização sonora, mapas para deficientes visuais e sinalização em Braile nos ambientes e locais de avisos.
2 - Vale ressaltar que os projetos em elaboração na CEA já contemplam os conceitos e exigências relacionados à acessibilidade.
Fonte: Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura/TRT21
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6. DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
6.1 Tratamento contábil da depreciação, amortização e exaustão de itens do patrimônio e
avaliação e mensuração de ativos e passivos
O Setor de Contabilidade Analítica (SECA), integrante da Coordenadoria de Orçamento e
Finanças (COF) é a unidade responsável pela contabilidade do TRT21. O trabalho é realizado de
modo a fornecer as informações contábeis com fidedignidade, da forma mais clara possível aos
usuários, auxiliando sempre que necessário as tomadas de decisões da Administração Superior.
As diretrizes das NBCASP vêm sendo aplicadas contabilmente dentro do seu campo de
atuação, que é o patrimônio público, cumprindo o objetivo de prestar informações consistentes aos
Gestores Públicos sobre as mutações do patrimônio da Entidade, a fim de colaborar com a tomada
de decisões importantes para o bom funcionamento da administração pública. A classificação
contábil das contas do balancete segue o padrão do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
(PCASP) instituído pela Secretaria do Tesouro Nacional. Todas as operações são realizadas por
meio do SIAFI web, que fornece, também, todas as Demonstrações Contábeis exigidas na NBC T
16.6. Os dispositivos contidos nas NBC T 16.9 – Depreciação, Amortização e Exaustão e 16.10 –
Avaliação e Mensuração são aplicados nesta UPC desde a sua edição.
Este TRT21 possui Comissão Permanente de Reavaliação de Bens Móveis, instituída pela
Portaria TRT-GP nº 451, de 26/11/2010 e a metodologia adotada pela Comissão de Reavaliação
para avaliação dos bens móveis é o valor de mercado.
A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica dos bens do Ativo Imobilizado e
do Intangível segue a tabela constante da Macrofunção SIAFI 02.03.30 – Depreciação, Amortização
e Exaustão, tanto para a vida útil dos bens quanto para o seu valor residual. Quanto aos registros da
reavaliação e redução ao valor recuperável, são utilizadas as orientações da Macrofunção SIAFI
02.03.35 - Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável.
Para o cálculo da “Depreciação”, este Regional possui Sistema próprio, desenvolvido pela
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), denominado SIAD. O sistema
fornece mensalmente as informações necessárias ao registro da depreciação mensal de todos os
bens móveis em funcionamento, incluindo os subitens da despesa que sofreram reavaliação, com
suas respectivas baixas contábeis, bem como fornece o RMB – Relatório Mensal de Bens Móveis,
para conciliação mensal das contas contábeis do SIAFI.
Na ocorrência de Termo de Baixa de bens móveis por obsolescência ou inservibilidade, o
SIAD fornece o valor da reversão da depreciação, que é lançada para cálculo do valor líquido
contábil, para posterior registro de baixa do bem. As baixas de bens são realizadas em autos
próprios, lançados no SIAD e no SIAFI dentro do mesmo mês, sempre que possível.
Para o cálculo da Amortização dos intangíveis, que neste TRT21 se resume a apenas um
software com vida útil definida, o Setor de Contabilidade Analítica realiza os cálculos de
amortização mensal, controlando-os por meio de planilha Excel, haja vista que ainda não há um
sistema de informática que possibilite o controle eletrônico de tais softwares. Desde o exercício de
2016 existe a segregação das contas de software entre “Softwares com Vida Útil Definida” e
“Softwares com Vida Útil Indefinida”.
Informamos, por oportuno, que não há bens passíveis de Exaustão nesta UPC.
A metodologia de cálculo utilizada tanto na depreciação quanto na amortização mensal é o
“método das cotas constantes” e as taxas utilizadas foram as constantes da Macrofunção 02.03.30
do Manual SIAFI.
A metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração são as que seguem:
a) Disponibilidades, Créditos e Dívidas: valor original em moeda nacional;
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b) Estoques em almoxarifado: valor de aquisição;
c) Imobilizado:
c.1) Bens Imóveis: estão demonstrados pelo valor registrado no SPIUnet, deduzidos
da depreciação acumulada calculada e registrada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU);
c.2) Bens Móveis: estão demonstrados pelo custo de aquisição, adicionados a todos
os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso. Os bens que passaram pelo processo
de reavaliação estão demonstrados pelo valor de avaliação. A conta patrimonial de bens móveis é
deduzida da depreciação acumulada;
d) Intangível: valor de aquisição, constando a amortização acumulada em conta retificadora
do Ativo.
Com relação ao impacto trazido pela utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e
NBC T 16.10 sobre o resultado apurado no exercício, observa-se que o valor do Patrimônio da
Unidade, no que se refere ao Ativo Imobilizado, tornou-se mais fidedigno, isto é, um valor mais
realista do que quando não se utilizava a depreciação/amortização na contabilidade pública.
Vale ressaltar que esta UPC cumpriu o cronograma de reavaliação contido na macrofunção
SIAFI 02.03.30 – Depreciação, Amortização e Exaustão. Porém, informamos que alguns itens do
acervo patrimonial ainda não foram reavaliados considerando, principalmente, a ausência de
pessoas capacitadas e disponíveis para realização dessa atividade, que é complexa.
Dessa forma, somente quando todos os itens integrantes do patrimônio do TRT21 estiverem
devidamente reavaliados é que poderemos afirmar que o Patrimônio apurado reflete a sua realidade.
6.2 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade
Conforme Ato CSJT.GP.SG Nº 398, de 29 de outubro de 2013, foi criado pelo CSJT o
Projeto do Grupo de Trabalho de Custos – GT Custos, com o objetivo de realizar estudos técnicos
para modelar, desenvolver e implantar o Sistema de Custos da Justiça do Trabalho.
O Projeto foi suspenso por contingência de recursos orçamentários e será retomado no
exercício de 2018, conforme informações recebidas por este TRT21 durante treinamento realizado
no CSJT em dezembro/2017.
Dentro da sua estrutura administrativa, o TRT21 não possui subunidade direcionada a essa
atividade, e até o presente momento, não possui sistemática de apuração de custos considerando que
o Sistema de Custos da Justiça do Trabalho está em fase de Projeto por parte do CSJT, que deverá
ser implantando em todos os Tribunais Regionais do Trabalho.
6.3 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas
As demonstrações contábeis do exercício de 2017, encerradas em 31 de dezembro de 2017,
foram extraídas do sistema SIAFI e se encontram publicadas no sítio da internet desta UPC, no item
“Transparência”, subitem “Informações Contábeis”, no link:
http://www.trt21.jus.br/Publicacoes/Demonstracoes-Contabeis/Demonstracoes-Contabeis.asp
6.3.1 Informações Gerais
O Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região (TRT21) é um órgão do Poder Judiciário da
Administração Pública Federal Direta, com sede na Av. Capitão Mor-Gouveia, 3104, na cidade de
Natal/RN, tendo como missão institucional a promoção da justiça no âmbito das relações de
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trabalho, com celeridade, eficiência e efetividade, contribuindo para a paz social e o fortalecimento
da cidadania.
A Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte iniciou suas atividades com a criação da 1ª
JCJ de Natal, em 12.12.1940, por meio do Decreto 6.596, a princípio sob a jurisdição de
Pernambuco. A partir de 1983, com a instalação da 13ª Região, a Justiça do Trabalho no Rio
Grande do Norte vinculou-se ao TRT da Paraíba. A Constituição de 1988 tornou obrigatória a
instalação de pelo menos um Tribunal Regional do Trabalho em cada Estado da Federação. Em 16
de junho de 1992 instalou-se o TRT21.
O TRT21 foi criado pela Lei n° 8.215/1991. É composto por 23 Varas do Trabalho, sendo
13 na cidade de Natal, 4 na cidade de Mossoró, e 1 nas cidades de Assu, Caicó, Ceará-Mirim,
Currais Novos, Goianinha e Macau. Possui ainda um Posto Avançado que funciona na cidade de
Pau dos Ferros.
Os serviços da entidade são prestados por magistrados regidos pela Lei Orgânica da
Magistratura Nacional (LOMAN), e por servidores regidos pela Lei 8.112/90. A contratação de
bens e serviços é regida pela Lei 8.666/93 e suas alterações e pelo Decreto 93.872/1986. A gestão
orçamentária, financeira, contábil e patrimonial é regida principalmente pela Lei 4.320/64, Lei
101/2000, e demais normativos aplicáveis à matéria.
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6.3.2 Resumo das Políticas Contábeis
As Demonstrações Contábeis do TRT21 abrangem todas as suas unidades e foram
elaboradas com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC-T
16, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª edição, que tem
fundamentação legal a Lei n° 4.320/1964, Lei Complementar n° 101/2000, a Portaria SOF n.º
163/2001, Portaria STN n.º 448/2002 e a Portaria MPOG n.º 42/1999 para os aspectos
orçamentários e financeiros.
Cumpre destacar que a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) não foi
apresentada, considerando que não é obrigatória para este Órgão, de acordo com o contido na Parte
V, item 7.1 do MCASP 7ª Edição.
O TRT21 é uma entidade cuja natureza é prestar serviço público mediante repasse de receita
do orçamento da União, ou seja, não tem natureza arrecadadora.
Com relação ao processo de convergência, o TRT 21 implementou as demandas
encaminhadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, órgão responsável pela orientação das políticas
contábeis na Administração Pública Federal, quais sejam: utilização do Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público (PCASP), reavaliação dos bens móveis e imóveis, registro mensal da depreciação
e da amortização, registro contábil por competência nas situações possíveis. Essa demanda ainda
não foi atendida plenamente em virtude de algumas operações necessitarem de ajustes para
obtenção dos dados necessários ao registro.
6.3.2.1 Principais práticas contábeis
Caixa e Equivalentes de Caixa: estão registrados pelo valor original em moeda nacional,
constantes da parte da conta única (Limite de Saque com Vinculação de Pagamento)
destinada ao TRT21;
• Créditos a Curto Prazo: são avaliados pelo custo histórico;
• Estoques: são mensurados pelo custo histórico nas entradas e pelo preço médio ponderado
das compras nas saídas;
• Imobilizado: os bens são mensurados pelo custo de aquisição no reconhecimento inicial e
após esse reconhecimento, pelo custo histórico sujeito a depreciação mensal. Os bens
imóveis da administração pública são gerenciados pela Secretaria do Patrimônio da União
(SPU) por meio do sistema SPIUNET, no qual os bens com documentação formal de
cartório são cadastrados e recebem um número de registro RIP. Esse sistema calcula a
depreciação mensal dos imóveis cadastrados e gera automaticamente o registro contábil no
sistema SIAFI.
Os bens móveis são gerenciados pelo sistema de controle patrimonial do TRT21,
denominado SIAD, no qual os bens são cadastrados e recebem um número de tombamento.
O sistema é capaz de fornecer as seguintes informações: controle da movimentação dos
bens; cálculo da depreciação mensal pelo método das quotas constantes; geração de
relatórios para registro contábil da depreciação mensal no SIAFI; relatório mensal de bens
móveis para a conciliação dos saldos com os registros contábeis; relatório para realização de
inventário do exercício, dentre outros.
• Intangível: os bens são mensurados pelo custo de aquisição no reconhecimento inicial e
após esse reconhecimento, pelo custo histórico sujeito a amortização mensal, caso tenham
vida útil definida.
O método utilizado para a amortização dos ativos intangíveis com vida útil definida é o das
cotas constantes. No inventário dos intangíveis existentes no TRT21, a grande maioria dos
•
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•

•

softwares tem vida útil indefinida (licenças perpétuas). Consta apenas um software com vida
útil definida de 36 meses, sendo a última cota de amortização prevista para abril/2019.
Passivos circulantes e não circulantes: as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e
Assistenciais a Pagar a Curto Prazo são reconhecidas pelo regime de competência, e
mensuradas pelo custo histórico no reconhecimento inicial. Nas apurações seguintes são
mensuradas pelo custo histórico acrescido de correção monetária e juros.
No encerramento do exercício, é realizada a reclassificação das obrigações de longo para
curto prazo que têm a perspectiva de pagamento até o final do exercício seguinte, no caso,
2019.
Provisões: A provisão registrada é composta do tipo de risco “trabalhista”, e sua
classificação com relação à potencial saída de recursos é “possível”. São mensuradas pelo
custo histórico, sujeitos a correção monetária e juros.
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6.3.3 Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações
contábeis
6.3.3.1 Balanço Orçamentário
No tocante a análise do Balanço Orçamentário do TRT21 como instrumento de evidenciação
da integração entre o planejamento e a execução orçamentária, é fundamental a observação do
comportamento das receitas e das despesas ao longo do exercício. Para facilitar esse exame, segue
abaixo a análise dos seguintes itens: receitas, despesas, restos a pagar e resultado orçamentário.
NOTA 1 – Receitas Orçamentárias
Para as receitas orçamentárias, é relevante informar que esta UPC não possui características
arrecadatórias de receitas da União, por conseqüência, apresenta valores zerados nos campos de
receitas tributárias e de contribuições. Destaca-se, também, que o TRT21 não apresenta receitas
agropecuárias, industriais, bem como receitas de capital devido a sua natureza jurídica e
constitucional.
Isto posto, cumpre-se esclarecer que as receitas orçamentárias ocorridas foram: patrimoniais,
de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes.
O quadro abaixo demonstra a previsão atualizada da receita versus a realização:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.1.a - Nota 1 – Receitas Orçamentárias
Receitas
• Receita Patrimonial
• Receita de Serviço
• Transferência Correntes
• Outras Receitas Correntes
Total das Receitas Correntes
Fonte: Balanço Orçamentário 2017

Previsão Atualizada
138.997,00
6.240.000,00
260.806,00
6.639.803,00

Realizada
223.261,12
1.650.480,00
12.529.320,79
272.462,26
14.675.524,17

(%) de
Realização
160,62
200,79
104,47
221,02

As receitas patrimoniais são as provenientes da taxa de ocupação de imóveis (aluguéis), que
consiste no valor da locação paga pelos cessionários ao Órgão. A realização foi de 160,62%, isto é,
ultrapassou o inicialmente previsto (excesso de arrecadação). Este fato ocorreu devido aos reajustes
contratuais do valor dos aluguéis cobrados pelo TRT21 ao longo do exercício sob análise e pela
adoção de procedimentos visando a redução da inadimplência como mencionado na Nota 8 – Caixa
e Equivalentes de Caixa, do Balanço Patrimonial.
As receitas de serviços no valor de R$ 1.650.480,00 foram provenientes da arrecadação das
taxas de concurso, realizado em 2017, para provimento de cargos de servidores. Para essas receitas
não houve previsão inicial.
Para as transferências correntes é relevante informar que tais receitas são provenientes de
recebimento de recursos de contratos com instituições financeiras. Houve uma diferença entre o
previsto e o realizado de R$ 6.289.320,79. Essa diferença justifica-se pela decisão do CSJT de
centralizar tais recursos e passar a geri-los, em sua totalidade, a partir de janeiro/2017. Com isso, as
instituições financeiras contratadas foram informadas da obrigação de recolher ao TRT21 todo o
saldo das remunerações apuradas até 31/12/2016. Portanto, a previsão inicial da receita foi
estabelecida pelo valor alocado na LOA, não tendo sido atualizada após a decisão daquele Conselho
Superior.
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A realização da receita do grupo outras receitas correntes, que são as oriundas da taxa de
ocupação de imóveis (rateio de água, energia, limpeza, vigilância e taxa de limpeza pública)
ressarcidas ao TRT21 pelos cessionários, os quais locam espaços físicos nas dependências do
Órgão, superou em 104,47% a previsão inicial. Tal fato se justifica pelas variações mensais dessas
despesas de acordo com o estabelecido nos respectivos contratos, bem como pela adoção de
procedimentos visando a redução da inadimplência como foi mencionado na nota 01 do Balanço
Patrimonial. Observa-se, portanto, um excesso de arrecadação.
Essas ações, além de provocarem o excesso de arrecadação, também repercutiram no
aumento na movimentação da conta Caixa e Equivalente de Caixa durante o exercício de 2017,
conforme detalhado na Nota 8 – Caixa e Equivalentes de Caixa, do Balanço Patrimonial.
NOTA 2 – Despesas Orçamentárias
No tocante a despesa orçamentária, destaca-se de maneira preliminar a análise da dotação
inicial versus a dotação atualizada, bem como os principais fatos orçamentários que refletiram no
acréscimo ou redução da despesa orçamentária. O quadro abaixo demonstra, com maior detalhe,
este cenário:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.1.b – Nota 2 – Diferença entre Dotação Inicial e Dotação Atualizada em 31/12/2017,
com detalhamento por tipo de Créditos Adicionais
Bloqueios, Cancelamentos
Dotação Inicial
Créditos Suplementares
Dotação Atualizada
e Remanejamento de
(a)
(b)
(d) = (a) + (b) - (c)
Dotações (c)
245.175.422,00
26.693.158,00
744.178,00
271.124.402,00
Fonte: Balanço Orçamentário 2017

A diferença entre a dotação inicial (constante da LOA) e a atualizada no valor de R$
25.948.980,00 (valor da suplementação líquida), verificada no quadro acima, decorre da abertura de
créditos suplementares deduzidos dos cancelamentos ou bloqueios de dotações orçamentárias
ocorridas durante o exercício. Vale lembrar, que os créditos suplementares abertos foram destinados
majoritariamente ao custeio das despesas com Pessoal e Encargos Sociais.
Para análise da execução da despesa, considerando o total da dotação atualizada, é relevante
destacar que o TRT21 alcançou um percentual de 98,22%, isto é, o Órgão obteve êxito na execução
do seu orçamento, empenhando praticamente todo o crédito disponível no ano de 2017.
O quadro a seguir demonstra a execução da despesa, detalhando-as por categoria econômica
e grupo de despesa:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.1.c – Nota 2 – Despesas Orçamentárias
Dotação
Despesas
Despesas
Despesas
Atualizada
Empenhadas
Liquidadas
Despesas Correntes
268.470.460,00
263.999.364,78
262.059.454,38
227.748.950,00
225.690.328,12
225.614.524,63
• Pessoal e Encargos Sociais
40.721.510,00
38.309.036,66
36.444.929,75
• Outras Despesas Correntes
Despesa de Capital
2.653.942,00
2.308.693,43
1.710.725,27
2.653.942,00
2.308.693,43
1.710.725,27
• Investimento
Total
271.124.402,00
266.308.058,21
263.770.179,65
Fonte: Balanço Orçamentário 2017

Despesas Pagas
261.928.266,46
225.614.524,63
36.313.741,83
1.706.773,22
1.706.773,22
263.635.039,68

Como se pode observar por meio do quadro acima, as despesas correntes, que são as
despesas de pessoal e custeio, representam aproximadamente 99% dos dispêndios deste TRT21. As
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demais despesas são os investimentos relacionados ao Processo Judicial Eletrônico – PJe, aquisição
de mobiliário e de software/equipamentos de tecnologia da informação.
Ainda com relação ao quadro anterior, para análise entre os estágios da despesa (empenho,
liquidação e pagamento), observa-se que praticamente todas as despesas correntes relacionadas a
Pessoal e Encargos Sociais passaram pelos 3 (três) estágios, isto é, foram plenamente executadas.
Como consequência desse fato, observa-se baixa inscrição de Restos a Pagar.
Para análises horizontais e verticais das dotações por classificação econômica, segue o
quadro abaixo:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.1.d – Nota 2 – Dotação Líquida X Despesa Executada
AV Dotação
Dotação
Dotação
Despesas
Atualizada
Executada
Executada
(a)
(b)
(%)
Despesas Correntes
268.470.460,00
263.999.364,78
99,13
227.748.950,00
225.690.328,12
84,75
• Pessoal e Encargos Sociais
40.721.510,00
38.309.036,66
14,39
• Outras Despesas Correntes
Despesa de Capital
2.653.942,00
2.308.693,43
0,87
2.653.942,00
2.308.693,43
0,87
• Investimento
Total
271.124.402,00
266.308.058,21
100
Fonte: Balanço Orçamentário 2017

Índice de
Execução
(%)
(a / b)
98
99
94
87
87
98,22

Do resultado acima, observa-se que para a categoria econômica de despesas correntes a
representatividade foi de: 84,75% para despesas de pessoal e encargos e de 14,39% as despesas
Outras Despesas Correntes. Já para a categoria econômica relacionada a despesas de capital, o
percentual representou apenas 0,87% do total das despesas executadas.
Em uma análise mais detalhada, o índice de execução, segregado por grupo de natureza,
revelou um percentual de execução de: 99% para despesas de Pessoal e Encargos Sociais, 94% para
Outras Despesas Correntes e de 87% para Despesas de Capital.
Esses dados apontaram que as Despesas de Capital também obtiveram relevante
participação na inscrição de restos a pagar. Esse fato pode ser justificado pela insuficiência
temporal para o pagamento das despesas previamente empenhadas, conforme informação
apresentada na Nota 7 – Resultado da Movimentação Extraorçamentária, do Balanço Financeiro.
Contudo, apesar do percentual de execução da classificação Outras Despesas Correntes e
das Despesas de Capital menor do que as despesas de Pessoal e Encargos Sociais, verifica-se que o
montante inscrito em Restos a Pagar representou apenas 0,09% considerando toda a despesa
empenhada.
NOTA 3 – Restos a Pagar
Para análise desse item, observa-se a inscrição, no exercício de 2016, do montante de R$
1.112.131,57,17 em Restos a Pagar. Desse total, R$ 1.101.147,68 refere-se a Restos a Pagar não
Processados (a liquidar e em liquidação) e R$ 10.983,89 refere-se a Restos a Pagar Processados. É
relevante informar que desse montante foram pagos R$1.180.714,60, conforme Nota 7 – Resultado
da Movimentação Extraorçamentária, do Balanço Financeiro.
As demais informações sobre restos a pagar estão localizadas na nota explicativa do Balanço
Financeiro.
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NOTA 4 – Resultado Orçamentário
Com o objetivo de analisar o Resultado Orçamentário do TRT21, verifica-se que o
quociente do Resultado Orçamentário foi de 0,055, conforme informação do quadro abaixo:
Quadro 2.3.3.1.e – Nota 4 – Resultado Orçamentário 2017
Receitas Realizadas (a)
14.675.524,17
Fonte: Balanço Orçamentário 2017

Despesas Empenhadas (b)

Quociente do Resultado
Orçamentário (a) / (b) (%)

266.308.058,21

0,055

Esse quociente do Resultado Orçamentário demonstra um déficit, justificado pela natureza
jurídica do TRT21, o qual não constitui um Órgão com características arrecadatórias, e suas
despesas são custeadas pelo recebimento de subrepasses do Tesouro Nacional solicitados
mensalmente por meio de programação financeira.
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6.3.3.2 Balanço Financeiro
Com relação ao Balanço Financeiro, é fundamental salientar que por meio de sua análise é
possível avaliar a gestão orçamentária e financeira do Órgão, bem como apresentar o resultado
financeiro do exercício.
Destacam-se abaixo importantes análises realizadas no Balanço Financeiro, por meio de
indicadores e de análises horizontais e verticais que servirão para avaliar e explicar, de forma mais
detalhada, os resultados orçamentário, financeiro e extraorçamentário do período.
NOTA 5 – Resultado Orçamentário
Da mesma maneira como evidenciado na análise do Balanço Orçamentário, o resultado
orçamentário apresenta-se deficitário. Esse fato é explicado pela inexistência de receitas
orçamentárias ordinárias e vinculadas, isto é o TRT21 não possui características de agente
arrecadador de receitas da União.
Para demonstrar o resultado orçamentário, o quadro abaixo detalha as Despesas
Orçamentárias, que representam 92,49% dos dispêndios orçamentários:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.2. a - Nota 5 – Dispêndios orçamentários
Despesa Orçamentária
31/12/2017
31/12/2016
AH (%)
230.482.225,50
232.305.928,26
-0,79
• Ordinárias
39.150.784,01
36.951.517,32
5,95
• Vinculadas
Total
269.633.009,51
269.257.445,58
0,14
Fonte: Balanço Financeiro 2017

AV (%)
85,48
14,52
100

Da análise do quadro acima, observa-se que as despesas ordinárias representaram 85,48% do
total das despesas orçamentárias em 2017. As demais despesas relacionam-se a destinação
vinculada, isto é, exigem vinculação entre a origem e aplicação de recursos.
No que se refere à análise horizontal no período de 2016/2017, observa-se uma leve
diminuição nas despesas ordinárias na ordem de -0,79%, aproximadamente 1,8 milhões, e aumento
nas despesas vinculadas de 5,95%, aproximadamente 2,1 milhões.
É relevante destacar que a cobertura para pagamento das despesas orçamentárias do TRT21,
são originárias de transferências financeiras recebidas, que totalizou R$ 265.502.826,93 em 2017.
Em sua grande maioria, essas transferências foram sub-repasses recebidos do CSJT, cujos recursos
foram destinados ao pagamento de despesas obrigatórias tais como: pessoal, inativos, pensionistas;
além das despesas discricionárias.
Com relação às transferências financeiras concedidas, foram movimentados recursos da
ordem de R$ 6.169.191,24 provenientes de custas processuais recolhidas pelos jurisdicionados,
arrecadadas diretamente ao Tesouro Nacional, não havendo controle ou administração dessa fonte
de recursos por parte do TRT21.
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NOTA 6 – Resultado Financeiro
A apuração do resultado financeiro do exercício de 2017 demonstrou um resultado positivo,
conforme o quadro a seguir:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.2.b – Nota 6 – Apuração do Resultado Financeiro em 31/12/2017
Saldo para o
Saldo do
Resultado (a) – (b)
Exercício Seguinte (a)
Exercício Anterior (b)
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2016
14.287.669,40

2.145.341,67

2.145.341,67

8.309.813,89

12.142.327,73

-6.164.472,22

Fonte: Balanço Financeiro 2017

Na apuração do resultado financeiro foi utilizado o confronto do saldo inicial versus final da
conta Caixa e Equivalentes de Caixa. O quadro acima demonstra uma diferença de R$
18.756.799,95 entre o resultado apurado nos exercícios de 2016 e 2017.
Para entendimento das principais causas dessa diferença, é importante registrar que o
resultado financeiro é um conceito de fluxo, isto é, demonstra as entradas e saídas de recursos do
caixa do Órgão. Nesse sentido, o fator que contribuiu para esse resultado positivo foi explicitado na
Nota 1 – Receitas Orçamentárias, do Balanço Orçamentário.
Com relação às retenções tributárias, importa mencionar que quando não há nenhum
impedimento para o pagamento da despesa, tais retenções são registradas na fase da liquidação da
despesa, e recolhidas na fase do pagamento da despesa. Quando há algum impedimento na fase do
pagamento, a exceção ocorre em situações que envolvam contribuições previdenciárias, porque o
fato gerador é a liquidação da despesa, devendo ser recolhida ao Tesouro até o dia 20 do mês
subsequente.
NOTA 7 – Resultado da Movimentação Extraorçamentária
A análise do resultado da movimentação extraorçamentária pode ser realizada mediante a
análise da inscrição de Restos a Pagar subtraída do pagamento de Restos a Pagar, conforme
demonstrado no quadro a seguir:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.2.c – Nota 7 – Recebimento Extraorçamentário x Despesas Extraorçamentárias
Ingressos
Dispêndios
Conta
31/12/2017
31/12/2016
Conta
31/12/2017
31/12/2016
153.768,39
10.983,89 • Pagto de RPP
12.689,88
7.972,26
• Inscrição de RPP
2.730.863,42
1.101.147,68 • Pagto de RPNP
1.168.024,72
4.706.642,84
• Inscrição de RPNP
Total
2.884.631,81
1.112.131,57
Total
1.180.714,60
4.714.615,10
Fonte: Balanço Financeiro 2017

Considerando a avaliação dos Restos a Pagar, observa-se que o total inscrito em 2017
superou em R$ 1.703.917,21 o total inscrito em 2016. Esse fato administrativo demonstra ingressos
extraorçamentários, em atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 103 da Lei n 4320/64:
"Os Restos a Pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária para compensar sua
inclusão na despesa orçamentária".
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É relevante informar que o pagamento de Restos a Pagar não Processados diminuiu em 3,5
milhões se compararmos os exercícios de 2016 com 2017. O fato ocorreu devido à grande diferença
no valor total inscrito nos exercícios de 2015 e 2016, de R$ 5.293.925,60 e R$ 1.101.147,68,
respectivamente, impactando diretamente nos valores pagos em 2016 e 2017.
Para uma análise mais apurada dos restos a pagar, o quadro abaixo consolida, por grupo de
natureza, a inscrição de restos a pagar não processos e processados:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.2.d – Nota 7 – Inscrição de Restos a Pagar por Grupo de Natureza de Despesa
Restos a Pagar
Restos a Pagar
AV (%)
AV (%)
Grupo de Natureza
não Processados Processados RPNP
RPP
RPNP
RPP
1 - Pessoal e Encargos Sociais
75.803,49
0,00
2,8
3 - Outras Despesas Correntes
1.909.730,30
149.816,34
69,0
97,4
4 - Investimentos
745.329,63
3.952,05
28,2
2,6
Total
2.730.863,42
153.768,39
100
100
Fonte: Balanço Financeiro 2017

Conforme se observa no quadro acima, do montante total inscrito em Restos a Pagar 94%
refere-se a Restos a Pagar não Processados. Dessa inscrição, é relevante informar que 69% está
relacionada ao grupo de natureza Outras Despesas Correntes, e são, em sua maioria, despesas
provenientes de contratos em que não houve tempo hábil para realizar a liquidação e o pagamento
da despesa no exercício.
Por oportuno, registre-se que a inscrição em Restos a Pagar não Processados pertencentes ao
grupo de natureza de despesa Investimentos justifica-se pela ausência de tempo hábil para
recebimento dos bens, liquidação e pagamento dentro do exercício financeiro.
O pequeno valor inscrito em Restos a Pagar Processados revela a preocupação do TRT21
em otimizar o pagamento das despesas que já ultrapassaram o estágio da liquidação.
O quadro a seguir demonstra a variação da inscrição dos Restos a Pagar não processados no
período de 2016 a 2017:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.2.e – Nota 7 – Variação da Inscrição dos Restos a Pagar não Processados
Grupo de Natureza
31/12/2017
31/12/2016
AH (%)
1 - Pessoal e Encargos Sociais
75.803,49
16.277,52
365,69
3 - Outras Despesas Correntes
1.909.730,30
998.611,96
91,24
4 - Investimentos
745.329,63
86.258,20
764,07
Total
2.730.863,42
1.01.147,68
148,00
Fonte: Balanço Financeiro 2017

De acordo com as informações acima, constata-se uma variação positiva na inscrição em
Restos a Pagar não Processados em 148% em relação ao exercício anterior. Essa situação decorreu
do impacto da Emenda Constitucional nº 95/2016 em que este Regional demandou grande esforço
no sentido de quitar todas as obrigações possíveis dentro do exercício de 2016 e, como
consequência, obteve uma redução considerável na inscrição de restos a pagar daquele exercício.
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6.3.3.3 Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial demonstra superávit financeiro no exercício em análise, ou seja,
resultado positivo entre o ativo e o passivo financeiro, conforme quadro abaixo. As principais
causas do superávit financeiro do exercício encontram-se demonstradas na Nota sobre o Caixa e
Equivalentes de Caixa.
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3 – Superávit Financeiro do Exercício de 2017
Ativo Financeiro (a)
Passivo Financeiro (b)
Superávit (a) – (b)
14.287.669,40
2.928.043,27
11.359.626,13
Fonte: Balanço Patrimonial 2017

6.3.3.3.1 Ativo Circulante
Nota 8 – Caixa e Equivalentes de Caixa
Este subgrupo é composto pelos recursos disponíveis liberados pelo Tesouro, agrupados na
conta contábil 11.112.20.01 - Limite de Saque com Vinculação de Pagamento – OFSS por fonte de
recursos, destinados a honrar os compromissos financeiros do Órgão. A Conta representa 14,11%
do Ativo Total, e a representação de cada fonte está relacionada ao saldo da referida conta contábil,
conforme quadro abaixo:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.1.a– Nota 8 – Composição do Item Caixa e Equivalentes de Caixa
Fonte
Descrição
31/12/2017
31/12/2016
AH(%) AV(%)
0100000000 Recursos Ordinários
4.487.595,52
929.986,95
382,54
31,41
Recursos de Custas e Emolumentos 0127000000
723.816,84
103.866,29
596,87
5,07
Poder Judiciário
0150151220 Recursos Próprios não Financeiros
2.354.973,74
290.451,85
710,80
16,48
0181151220 Recursos de Convênios
6.690.938,44
520.576,36
1185,29
46,83
0190000000 Passivos Financeiros
4.083,79
1.500,00
172,25
0,03
0350151220 Créditos Extraordinários
0,00
250.000,00 - 100,00
0,00
Recursos de Convênios - Exercícios
0381151220
26.261,07
48.960,22
-46,36
0,18
Anteriores
Saldo da Conta Contábil 11.112.20.01 Limite de Saque com Vinculação de
14.287.669,40 2.145.341,67
565,99
100
Pagamento – OFSS
Fonte: Balanço Patrimonial 2017 e Razão da Conta Contábil - SIAFI 2016 e 2017

A conta contábil Limite de Saque com Vinculação de Pagamento é composta por recursos
de fontes diversas, cuja origem está relacionada ao tipo de receita que a compõe. Destacam-se: a
fonte 0100000000 – Recursos Ordinários que é constituída de receitas provenientes da arrecadação
de tributos da União, alocadas aos órgãos de acordo com a Lei Orçamentária Anual; a fonte
0181151220 – Recursos de Convênios que constitui receita própria, decorrente de arrecadação de
taxa de remuneração de contratos de prestação de serviços financeiros, firmados com a Caixa
Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil S.A. (BB); e a fonte 0150151220 – Recursos
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Próprios não Financeiros oriunda da arrecadação de taxa de ocupação e conservação de imóveis
geradas pelos contratos de cessão de espaço físico firmados pelo Tribunal.
O acréscimo de 565,99% verificado em relação ao exercício de 2016 foi motivado
principalmente pelas Fontes 0181151220 – Recursos de Convênios (1.185,29%) e 0150151220 –
Recursos Próprios não Financeiros (710,80%).
Com relação à Fonte 0181151220, o incremento ocorreu em virtude de determinação do
CSJT de centralizar tais recursos e passar a geri-los a partir de janeiro/2017. Com isso, as
instituições financeiras contratadas foram informadas da obrigação de recolher ao Tribunal o saldo
das remunerações apuradas até 31.12.2016. Cumprindo a decisão, a CEF recolheu R$ 3.680.352,17
(três milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos) e o
BB, R$ 8.309.156,62 (oito milhões trezentos e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e sessenta e
dois centavos), totalizando R$ 11.989.508,79.
Com relação à fonte 0150151220 – Recursos Próprios não Financeiros, o incremento
ocorreu em razão de melhoria do acompanhamento dos contratos pelos respectivos gestores e pelo
Setor de Contabilidade, e da correção dos valores das taxas ao final de cada período de doze meses.
Foram adotados procedimentos de cobrança das taxas inadimplentes, bem como realizada a
conciliação da arrecadação mensal visando o recolhimento dos valores no prazo.
NOTA 9 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Este subgrupo é composto pelos valores a receber até o encerramento do exercício de 2018,
decorrentes de adiantamentos de proventos, taxas de ocupação e de conservação de imóveis
provenientes dos contratos de cessão de espaço físico firmados pelo Tribunal, e de taxa de
remuneração de contratos de serviços financeiros firmados com a CEF e o BB. Embora o subgrupo
represente apenas 0,12% do Ativo Total, sofreu um decréscimo na ordem de 98,95% em relação ao
exercício de 2016, como demonstra o quadro abaixo:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.1.b - Nota 9 – Composição do Subgrupo Demais Créditos de Curto Prazo
Conta
Descrição
31/12/2017
31/12/2016
AH(%) AV(%)
11.311.01.02 1/3 Férias Adiantamento
0,00
39.749,44 -100,00
0,00
Salários e Ordenados Pagamento
11.311.01.05
52.515,72
0,00 100,00
42,28
Antecipado
Crédito a Receber por Cessão de Àrea
11.381.13.00
31.520,12
9.099,53 246,39
25,37
Pública
Crédito a Receber por Pagamento de
11.381.15.00
40.184,36
124.343,64 -67,68
32,35
Despesa de Terceiros
Crédito a Receber por Valor Arrecadado
11.381.19.00
0,00 11.687.697,60 -100,00
0,00
Outras
Saldo do Subgrupo 11.300.00.00 - Demais
11.300.00.00
124.220,20 11.860.890,21 -98,95
100
Créditos e Valores a Curto Prazo
Fonte: Razão das Contas Contábeis – SIAFI 2017

O fator significante que motivou esse decréscimo foi o registro da baixa da totalidade dos
valores das taxas de remuneração dos contratos de prestação de serviços financeiros recolhidos ao
Tribunal, em virtude de centralização dos recursos pelo CSJT, como já comentado na Nota 8 –
Caixa e Equivalentes de Caixa, do Balanço Patrimonial.
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NOTA 10 – Estoques
Este subgrupo contempla os materiais de consumo que são utilizados para a manutenção do
funcionamento administrativo do Órgão, e controlados por tipo de material na conta contábil
11.561.01.00 – Materiais de Consumo, a fim de permitir o controle dos produtos a serem utilizados
de forma a atender a demanda adequadamente.
Os materiais de consumo são controlados por sistema informatizado próprio do Órgão,
denominado Sistema de Controle de Materiais de Consumo e Material Permanente (SCMP), e são
mensurados pelo método do custo médio.
Mensalmente, o Setor de Almoxarifado fornece o Relatório Mensal de Almoxarifado
(RMA) para registro contábil de baixa dos materiais consumidos no período.
Anualmente, o Setor de Almoxarifado realiza a conferência dos materiais de consumo em
almoxarifado e fornece o relatório de inventário para conciliação com os registros contábeis.
Apesar da conta contábil representar apenas 0,28% do Ativo Total, cabe discorrer sobre a
involução do saldo da ordem de 38,23% em relação ao exercício de 2016, como demonstra o quadro
abaixo. Destaque-se que a análise vertical dos componentes de consumo representa-os em relação
ao saldo da conta contábil.
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.1.c – Nota 10 – Composição da Conta Contábil 11.561.01.00 – Materiais de Consumo
Conta
Conta Corrente / Descrição
31/12/2017 31/12/2016 AH(%) AV(%)
Contábil
07 - Gêneros de Alimentação
970,52
4.418,54 -78,04
0,34
16 - Material de Expediente
55.642,01 102.445,92 -45,69
19,78
17 - Material de TIC - Material de Consumo
186.966,21 278.842,53 -32,95
66,45
19 - Material de Acondicionamento e Embalagem
1.336,33 25.763,43 -94,81
0,47
11.561.01.00 20 - Material de Cama, Mesa e Banho
71,75
195,12 -63,23
0,03
21 - Material de Copa e Cozinha
30.553,71 38.163,75 -19,94
10,86
22 - Material de Limpeza e Produtos de
4.748,04 -4,88
1,61
4.516,43
Higienização
50 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias
1.288,10
1.288,10
0,00
0,46
Saldo da Conta Contábil 11.561.01.00 281.345,06 455.865,43 -38,28
100
Materiais de Consumo
Fonte: Balanço Patrimonial 2017 e Razão da Conta Contábil 11.561.01.00 – SIAFI 2016 e 2017.

De acordo com o quadro supra, os componentes que mais contribuíram para a involução
total de 38,23% foram: Material de Acondicionamento e Embalagem (98,41%), Material de
Expediente (45,69%), Gêneros de Alimentação (78,04%) e Material de TIC – Material de Consumo
(32,95%).
O decréscimo do saldo dos três primeiros itens citados foi reflexo das medidas adotadas pelo
Tribunal com vistas à redução de gastos com manutenção em 2017, em virtude da limitação
orçamentária imposta pela EC 95/2016.
Dentre as medidas, destacam-se a migração de processos administrativos de tramitação
física para tramitação eletrônica por meio do sistema PROAD, que impactaram os gastos com
material de acondicionamento e embalagem e material de expediente, pela redução do uso de caixas
para arquivo, papel e outros materiais de expediente.
Duas outras medidas como o corte do café para os servidores e a instalação de filtros de
água nas dependências do Tribunal em Natal refletiram no saldo do componente “Gêneros de
Alimentação”, haja vista a redução dos gastos com açúcar, café e água mineral.
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O decréscimo do saldo do último item citado, com expressão significativa no subgrupo, foi
motivado principalmente pela aquisição de novos equipamentos de informática, que naturalmente
reduz a demanda por substituição de peças.
6.3.3.3.2 Ativo não Circulante
Nota 11 – Imobilizado
Este subgrupo congrega o registro dos bens móveis e dos bens imóveis utilizados na
produção dos serviços prestados pelo Órgão para atingir os objetivos institucionais.
No quadro abaixo, apresenta-se a composição do subgrupo com os bens imóveis
representados pelas contas contábeis e os bens móveis, pelos itens agregadores das contas
contábeis.
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.2.a – Nota 11 – Composição do Imobilizado
Conta
Descrição
31/12/2017
31/12/2016
AH(%) AV(%)
12.310.00.00 Bens Móveis
19.979.738,45 17.977.275,11 11,14
23,69
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e
12.311.01.00
2.483.955,92
2.232.784,55 11,25
2,94
Ferramentas
12.311.02.00 Bens de Informática
9.733.771,99
8.555.812,87 13,77
11,54
12.311.03.00 Móveis e Utensílios
4.996.250,58
4.608.497,14 8,41
5,92
Material Cultural, Educacional e de
12.311.04.00
940.138,96
874.819,26 7,47
1,11
Comunicação
12.311.05.00 Veículos
1.451.019,93
1.451.113,27 -0,01
1,72
12.311.99.00 Demais Bens Móveis
374.601,07
254.248,02 0,47
0,44
12.320.00.00
12.321.01.02
12.321.01.03
12.321.02.02
12.321.07.00

Bens Imóveis
Edifícios - Registrado no SPIUNET
Terrenos/Glebas
Edifícios - Não Registrado no SPIUNET
Instalações

12.381.00.00 Depreciação Acumulada
12.381.01.00 Depreciação Acumulada de Bens Móveis
12.381.02.00 Depreciação Acumulada de Bens Imóveis
12.300.00.00 Total do Imobilizado
Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017.

74.889.009,72
63.694.554,86
9.925.151,43
1.186.603,46
82.699,97

74.806.309,75 0,11
63.694.554,86 0,00
9.925.151,43 0,00
1.186.603,46 0,00
0,00 100,00

88,79
75,51
11,77
1,41
0,10

-10.520.031,28 - 7.677.239,32 37,03
- 8.330.028,74
- 130.344,08 16,83
- 2.190.002,54
- 546.895,24 300,44

-12,47
-9,88
-2,60

84.348.716,89

85.106.345,54

-0,89

83,30

Por se tratar do subgrupo de maior expressão em relação ao Ativo Total (83,30%), embora
com variação de saldo negativa de um exercício para outro (-0,89%) é relevante comentar os fatos
que mais contribuíram para a variação.
Os bens móveis foram os componentes que mais impactaram a variação de saldo do
Imobilizado em relação a 2016, especificamente Bens de Informática, Móveis e Utensílios e
Material Cultural, Educacional e de Comunicação. O primeiro foi motivado pela aquisição de
computadores para atender às demandas de capacidade operacional compatíveis com os sistemas
utilizados pelo Tribunal, em especial o PJe. O segundo, pela aquisição de cadeiras, poltronas e
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longarinas para substituir as existentes pouco servíveis ou anatomicamente inadequadas. E o último,
pela aquisição de material bibliográfico para renovação e atualização do acervo da biblioteca.
NOTA 12 – Intangível
Este subgrupo contempla as licenças de softwares com vida útil definida e indefinida
utilizadas para a produção de serviços prestados pelo Órgão com vistas a atingir os objetivos
institucionais.
Software com vida útil definida são licenças cuja propriedade tem prazo de utilização por
tempo determinado e sofre amortização mensal. Enquanto o software com vida útil indefinida são
as licenças perpétuas, cuja propriedade tem prazo de utilização por tempo indeterminado, e não
sofre amortização mensal.
Embora represente apenas 1,90% do Ativo Total, é relevante discorrer sobre esse subgrupo
em razão de os sistemas utilizados possibilitarem prestação de serviços com eficiência e garantia de
segurança das informações tratadas.
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.2.b – Nota 12 – Composição do Intangível
Conta
Descrição
31/12/2017
31/12/2016
Softwares com Vida Útil
12.411.01.00
399.360,00
399.360,00
Definida
Softwares com Vida Útil
12.411.02.00
1.742.525,90
1.626.478,88
Indefinida
12.481.00.00 Amortização Acumulada
- 221.866,62
- 88.746,66
12.400.00.00 Total do Intangível
1.920.019,28
1.937.092,22
Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017

AH (%)

AV (%)

0,00

20,80

7,13

90,76

150,00
-0,88

-11,56
100,00

A evolução do saldo do item software com vida útil indefinida de 7,13% em relação a 2016
foi motivada pela aquisição de software de monitoramento do PJe, a fim de garantir a integridade e
segurança das informações na prestação jurisdicional.
A variação crescente da amortização acumulada de 150% é consequência da apropriação
mensal das cotas de amortização do software de vida útil definida integrante do inventário do
Órgão.
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6.3.3.3.3 Passivo Circulante
NOTA 13 – Passivo Circulante
Este grupo compreende as obrigações exigíveis em até 12 (doze) meses da data das
demonstrações contábeis, no caso até 31/12/2018, e representa 5,43% do Passivo Total (Passivo e
Patrimônio Líquido) conforme composição demonstrada no quadro abaixo.
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.3.a – Nota 13 – Composição do Passivo Circulante
Grupo /
Subgrupo

Descrição

Obrigações Trabalhistas,
Previdenciárias e Assistenciais
Fornecedores e Contas a Pagar Curto
21.300.00.00
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
Fonte: Balanço Patrimonial 2017.
21.100.00.00

31/12/2017
4.193.597,71

31/12/2016
568.200,88

AH(%) AV(%)
638,05

76,24

98.665,48

7.251,72 1.260,58

1,79

1.033.454,67
174.493,85
5.500.211,71

0,00 100,00
11.700,25 1.391,37
587.152,85 836,76

18,79
3,17
5,43

O passivo circulante teve evolução em seu montante total da ordem de 836,76% em relação
a 2016, motivada principalmente pela transferência, do longo para o curto prazo, dos passivos de
pessoal de magistrados ativos e inativos, e de servidores inativos no subgrupo Obrigações
Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais.
NOTA 14 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto
Prazo
O montante dos passivos deste subgrupo representa 76,24% do Passivo Circulante de acordo
com o quadro da Nota 13 – Passivo Circulante, do Balanço Patrimonial, e se concentra na conta
contábil de mesmo nome, que corresponde ao somatório de principal, correção monetária e juros
devidos, relativos à PAE (R$ 4.164.169,35) e Quintos (R$ 18.321,36), cujos beneficiários são
magistrados ativos e inativos, e servidores inativos, respectivamente.
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.3.b – Nota 14 – Pessoal a Pagar
Conta
Contábil /
Item
21.111.01.01

Descrição

Salários, Remunerações e Benefícios
Obrigações Trabalhistas,
21.111.04.00
Previdenciárias e Assistenciais
21.110.00.00 Pessoal a Pagar
Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017.

31/12/2017

31/12/2016

AH (%)

AV (%)

10.307,00

1.224,52

741,72

0,25

4.182.490,71

566.976,36

637,68

99,75

4.192.797,71

568.200,88

637,91

100,00
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Os valores de PAE e Quintos foram transferidos do longo para o curto prazo, tendo em vista
a intenção do CSJT de disponibilizar crédito para quitação dos compromissos até o final do
exercício de 2018. Estão registrados na conta contábil por inscrição genérica, que individualiza os
passivos de acordo com a sua natureza.
NOTA 15 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Embora tenha pouca expressão em relação ao Ativo Total (1,79%) como mostra o quadro da
Nota 13 – Passivo Circulante, do Balanço Patrimonial, este subgrupo é relevante por compreender
as obrigações com fornecedores de materiais e serviços necessários a manutenção do Órgão, bem
como ao cumprimento dos objetivos institucionais.
Contempla apenas a conta contábil Contas a Pagar Credores Nacionais, cuja composição em
2017 encontra-se demonstrada no quadro abaixo.
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.3.c – Nota 15 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Conta
Contábil

Descrição

21.311.04.00

Clínica Aproniano Martins Ltda – ME
Safe Locação de Mão de Obra e Serviços
Ltda
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
Companhia Energética do Rio Grande do
Norte – COSERN
FUNPEC
Arclima Engenharia Ltda
SERPRO – Sede Brasília
(a) Total com ISF F – Financeiro:
Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região
(b) Total com ISF P – Permanente:
(c) Total da Conta 21.311.04.00 – Contas a Pagar
Credores Nacionais (c = a + b):
Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017.

31/12/2017

31/12/2016

AH(%)

AV(%)

0,00

6.370,92

-100

-

0,00

880,80

-100

-

4.503,00

0,00

-

4,56

14.591,94

0,00

-

14,79

860,00
45.021,12
1.489,42
66.465,48
32.200,00
32.200,00

0,00
0,00
0,00
7.251,92
0,00
0,00

816,65
-

0,87
45,63
1,51
67,36
32,64
32,64

98.665,48

7.251,92 1.260,73

100,00

A evolução expressiva do saldo em relação a 2016 (1.260,73%) ocorreu em virtude de o
Tribunal ter implementado medidas para realizar o pagamento dos compromissos do exercício de
2016, tendo em vista o impacto desses pagamentos na formação do limite orçamentário para 2017 e
dos 20 exercícios seguintes, por força da EC n.º 95/2016.
O fornecedor intitulado pelo Tribunal constante dos ISFs F – Financeiro e P – Permanente,
expressa os compromissos relativos a honorários periciais apropriados, mas não pagos, em
dezembro (R$ 4.503,00) e os reconhecidos sem suporte orçamentário (R$ 32.200,00), considerando
que dotação orçamentária do exercício não foi suficiente para o lastreio da despesa. Os indicadores
(F) e (P) expressam o atributo da conta contábil, se Financeiro ou Permanente. As contas contábeis
com atributo (F) expressam os saldos das obrigações reconhecidas com suporte orçamentário, cujas
despesas já foram empenhadas e aguardam a realização do pagamento. Já as contas contábeis com
atributo (P) expressam os saldos das obrigações reconhecidas, porém sem o suporte orçamentário
para execução da despesa.
O fornecedor Arclima Engenharia Ltda., que presta serviços de manutenção preventiva e
corretiva dos equipamentos de climatização, representa o saldo mais significativo, de 32,64% do
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total da conta. O saldo corresponde a compromisso decorrente de repactuação de contrato, cujo
faturamento não foi apresentado até 31/12/2017.
NOTA 16 – Provisões a Curto Prazo
O saldo apresentado em 31/12/2017, demonstrado na Nota 13 – Passivo Circulante, do
Balanço Patrimonial, corresponde aos valores de principal, correção monetária e juros de férias
indenizadas de magistrados, reclassificados da conta contábil 22.111.04.00 – Obrigações
Trabalhistas a Pagar – LP para a conta 21.711.01.00 – Provisão para Indenizações Trabalhistas em
virtude de indeferimento pelo CSJT, de pleito de mesma natureza no processo CSJT-PCA-790835.2013.5.90.0000.
6.3.3.3.4 Passivo não circulante
NOTA 17 – Passivo não Circulante
Este grupo compreende os passivos exigíveis após 12 (doze) meses da data das
demonstrações contábeis, no caso a partir de 01/01/2019, e representa 4,74% do Passivo Total
(Passivo e Patrimônio Líquido) conforme composição demonstrada no quadro abaixo.
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.4.a – Nota 17 – Passivo Não Circulante
Grupo /
Descrição
Subgrupo
22.110.00.00 Pessoal a Pagar
22.140.00.00 Encargos Sociais a Pagar
Obrigações Trabalhistas,
22.100.00.00 Previdenciárias e Assistenciais a Longo
Prazo
Fonte: Balanço Patrimonial 2017.

31/12/2017

31/12/2016

AH(%) AV(%)

3.375.006,59 11.748.693,00
1.427.087,90 1.629.119,04

-71,27
-12,40

70,28
29,72

4.802.094,49 13.377.812,04

-64,10

100

Destaque-se que o subgrupo Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a
Longo Prazo corresponde à totalidade do Passivo não Circulante.
A involução em seu montante na ordem de 64,10% em relação a 2016 foi motivada
principalmente pela transferência, do longo para o curto prazo, dos passivos de magistrados ativos e
inativos, e de servidores inativos relativos à PAE e Quintos respectivamente, como já discorrido na
Nota 06 – Passivo Circulante, do Balanço Patrimonial.
O saldo do título Pessoal a Pagar em 31/12/2017 expressa os valores de principal, correção
monetária e juros do passivo de servidores ativos e inativos referente ao pagamento de URV. E o
do título Encargos Sociais a Pagar corresponde a contribuição patronal dos passivos relativos à PAE
e URV.
O valor da contribuição patronal incidente sobre o passivo de PAE (R$ 893.424,67),
equivocadamente, não foi transferido para o curto prazo, juntamente com o respectivo passivo em
dezembro/2017, no entanto a reclassificação foi efetuada no mês de fevereiro/2018.
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6.3.3.3.5 Patrimônio Líquido
NOTA 18 – Patrimônio Líquido
Este grupo compreende os superávits ou os déficits acumulados obtidos pelo Órgão,
representado pelo subgrupo Resultados Acumulados conforme quadro abaixo.
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.5 – Nota 18 – Patrimônio Líquido
Grupo /
Conta
Contábil
23.711.01.01

Descrição

Superávit ou Déficit do Exercício
Superávit ou Déficit de Exercícios
23.711.02.01
Anteriores
23.711.03.00 Ajustes de Exercícios Anteriores
23.700.00.00 Resultados Acumulados
Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017.

31/12/2017

31/12/2016

AH(%) AV(%)

2.617.494,36

-

100,00

2,88

87.781.098,10

56.154.767,86

56,32

96,51

552.857,51

557.600,66

-0,85

0,61

90.951.449,97

6.712.368,52

60,37

89,83

Merece destaque a conta contábil Ajustes de Exercícios Anteriores, apesar de representar
apenas 0,61% do total do Patrimônio Líquido em 31/12/2017, conforme demonstrado no quadro
supra. Com relação a 2016, houve involução da ordem de 0,85%, corresponde a ajustes decorrentes
de baixa de Passivo de Pessoal Inativo e Requisitado, reconhecidos em exercício anterior.
O passivo de Pessoal Inativo foi baixado em razão de recebimento dos valores mediante
processo judicial (R$ 365.729,70), e o de Requisitado, em virtude de reconhecimento de dívida em
duplicidade (R$ 187.127,81).
6.3.3.3.6 Atos Potenciais
NOTA 19 – Atos Potenciais
Compreende os atos da administração do Órgão, Ativos e Passivos, formalizados mediante
contratos ou outros instrumentos, relativos a garantias contratuais, cessão de espaço físico, tomada
de serviços, aquisição de bens e locação de bens de terceiros, demonstrados no quadro a seguir.
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Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.6.a – Nota 19 – Atos Potenciais
Descrição
Execução de Garantias e
Contragarantias Recebidas
81.130.00.00 Execução de Direitos Contratuais
(a) 81.100.00.00 – Atos Potenciais Ativos
81.231.02.00 Contratos de Serviços
1.231.03.00 Contratos de Aluguéis
81.231.04.00 Contratos de Fornecimento de Bens
(b) 81.200.00.00 – Atos Potenciais Passivos
(c) 81.000.00.00 – Execução de Atos
Potenciais (c = a + b)
Fonte: Balancete Dez/2016 e Dez/2017.
81.111.00.00

31/12/2017

31/12/2016

AH
(%)

AV
(%)

917.733,66

652.295,75

40,69

3,37

888.504,45
1.806.238,11
24.474.466,75
180.355,99
809.637,70
25.464.460,44

1.191.143,57
1.843.439,32
20.017.307,74
356.832,62
760.525,71
21.134.666,07

-25,41
-2,02
22,27
-49,46
6,46
20,49

3,26
6,62
89,75
0,66
2,97
93,38

27.270.698,55

22.978.105,39

18,68

100,00

O decréscimo de 2,02% do saldo dos Atos Potenciais Ativos foi motivado pela redução do
saldo dos contratos de aluguéis, que são representados pelos contratos de cessão de espaço físico
para entidades externas. Como demonstra o quadro acima, o saldo desses contratos sofreu uma
involução de 25,41%, que decorreu da melhoria do acompanhamento pelos respectivos Gestores e
pelo Setor de Contabilidade como comentado na Nota 9 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo,
do Balanço Patrimonial.
Ainda com relação à involução da execução dos direitos contratuais, cabe destacar que os
contratos de cessão de espaço físico com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, e com a
empresa Paisagem Comércio e Serviços Ltda não foram prorrogados após o término da vigência.
O incremento de 20,49% do saldo dos Atos Potenciais Passivos foi motivado pela correção
dos valores contratados, que é realizada anualmente para manutenção do equilíbrio econômico
financeiro dos respectivos instrumentos.
As obrigações contratuais relacionadas com prestação de Serviços são a maioria das
obrigações assumidas pelo Tribunal, representando 89,75%. As contratações mais expressivas são
as relacionadas com serviços de limpeza, vigilância, manutenção predial e suporte técnico de TI e
comunicação, conforme quadro abaixo.
Valores em R$
Quadro 6.3.3.3.6.b – Nota 19 – Relação de Contratados
Contratado
31/12/2017
Flash Vigilância Eireli
4.081.565,85
Art Service Empreendimentos e Serviços Ltda.
1.231.745,16
L S Projetos e Serviços Ltda.
1.121.714,01
IVIA Serviços de Informática Ltda.
571.083,02
Aceco TI S.A.
547.468,62
Telemar Norte Leste S/A.
358.615,42
Outros
3.049.650,06
TOTAL:
10.961.842,14
Fonte: Balancete Dez/2017.

AV (%)
37,23
11,24
10,23
5,21
4,99
3,27
27,82
100,00

Apresenta-se a seguir uma síntese do objeto e a vigência dos principais contratos:
(a) Contratado: “Flash Vigilância Ltda”: prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Armada.
Vigência: 16/06/2018;
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(b) Contratado: “Art Service Empreendimentos e Serviços Ltda”: prestação de Serviços de Limpeza
e Conservação para todos os imóveis da UG. Validade 10/09/2018;
(c) Contratado: “LS Projetos e Serviços Ltda”: prestação de Serviços de Manutenção Predial.
Validade: 21/06/2018;
(d) Contratado: “Ivia Serviços de Informática Ltda”: prestação de Serviços de Suporte a Usuários de
TI. Validade: 07/10/2018;
(e) Contratado: “Aceco TI S.A.”: prestação de Serviços de Suporte à Sala Cofre. Validade:
09/06/2019;
(f) Contratado: “Telemar Norte Leste S/A”: prestação de serviços que totalizam 04 (quatro)
contratos de serviços de Telefonia e de serviços de Rede de Dados e Voz, com validades distintas.
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6.3.3.4 Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP
Para uma melhor compreensão deste demonstrativo contábil, destaca-se a análise das
variações patrimoniais aumentativas e diminutivas com relação a cada grupo de contas que as
compõe, bem como a apuração do resultado patrimonial do período.
NOTA 20 – Variação Patrimonial Aumentativa – VPA
No que se refere às variações patrimoniais aumentativas evidencia-se, por meio da análise
vertical, que a maior representatividade de sua composição está relacionada com as transferências e
delegações recebidas (96,74%), isto é, provenientes de transferências intragovernamentais. Essas
transferências são as receitas de sub-repasse financeiro recebidas do Tesouro Nacional indicando,
dessa forma, a principal fonte de recursos para atendimento das demandas das despesas do TRT21.
Importa destacar que o grupo de contas Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria apesar
do valor representar aproximadamente 6 milhões, a quantia está relacionada com as custas
processuais recolhidas pelos jurisdicionados, arrecadadas diretamente ao Tesouro Nacional, não
tendo, esta UPC, controle ou administração dessa fonte de recursos.
Vale ressaltar, também, que o grupo de contas referente a Exploração e Venda de Bens,
Serviços e Direitos representou 1,8 milhões. Esse valor inclui os aluguéis e as taxas do rateio das
despesas já mencionadas na Nota 1 – Receitas Orçamentárias, do Balanço Orçamentário, recebidos
em virtude dos contratos de cessão de espaço físico, além dos recolhimentos de taxas do concurso
público realizado.
O quadro abaixo apresenta os grupos de contas, seus valores e o percentual de
representatividade em relação ao total da VPA.
Valores em R$
Quadro 6.3.3.4.a– Nota 20 – Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA 2017
Conta
Valor
AV (%)
2,15
5.916.780,57
• Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.873.716,85
0,68
• Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
7.032,99
0,00
• Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
266.344.450,12
96,74
• Transferências e Delegações Recebidas
775.359,32
0,28
• Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos
416.392,55
0,15
• Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Variações Patrimoniais Aumentativas
275.333.732,40
100
Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2017

NOTA 21 – Variação Patrimonial Diminutiva – VPD
Por meio de uma análise vertical, observa-se que a maior representatividade das variações
patrimoniais diminutivas está associada ao pagamento de Pessoal e Encargos (73,74%), seguido de
pagamentos de Benefícios Previdenciários e Assistenciais (14,05%), conforme quadro a seguir.
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Valores em R$
Quadro 6.3.3.4.b – Nota 21 – Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD 2017
Conta
Valor
AV (%)
203.029.087,74
73,74
• Pessoal e Encargos
38.672.205,54
14,05
• Benefícios Previdenciários e Assistenciais
21.615.375,35
7,85
• Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
518,07
0,00
• Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
6.958.970,96
2,53
• Transferências e Delegações Concedidas
1.890.528,58
0,69
• Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos
198.461,55
0,07
• Tributárias
351.090,25
0,13
• Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Variações Patrimoniais Diminutivas
272.716.238,04
100
Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

Ademais, destaca-se o grupo de contas de desvalorização e perdas de ativos e incorporação
de passivos, que oscilou de forma negativa em 45,20%. Essa diminuição ocorreu porque o
reconhecimento de passivos de pessoal durante o exercício de 2017 foi menor em comparação ao
exercício anterior.
Cabe destacar, no que se refere aos passivos de pessoal, que o TRT21 segue o disposto na
Resolução CSJT n.º 137/2014, normativo que estabelece critérios para o reconhecimento
administrativo, apuração de valores e pagamento de passivos a magistrados e servidores da Justiça
do Trabalho, tratando inclusive da forma de atualização monetária dos valores devidos.
NOTA 22 – Apuração do Resultado Patrimonial
Para análise do resultado patrimonial, o quadro abaixo demonstra as variações patrimoniais
aumentativas e diminutivas do exercício 2017 comparado ao exercício anterior:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.4.c – Nota 22 – Apuração do Resultado Patrimonial – 2017
Conta
Exercício 2017 Exercício 2016 AH (%)
Variações Patrimoniais Aumentativas
275.333.732,40 288.985.204,55
-4,72
5.905.518,61
0,19
5.916.780,57
• Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.873.716,85
257.514,71 627,62
• Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos
7.032,99
15.998,37
-56,04
• Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
266.344.450,12 278.515.430,11
-4,,37
• Transferências e Delegações Recebidas
775.359,32
4.002.080,38
-80,63
• Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorp. Passivos
416.392,55
288.662,37
44,25
• Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Variações Patrimoniais Diminutivas
272.716.238,04 257.916.474,97
5,74
203.029.087,74 194.409.304,26
4,43
• Pessoal e Encargos
38.672.205,54
31.618.134,37
22,31
• Benefícios Previdenciários e Assistenciais
21.615.375,35
19.617.750,70
10,18
• Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
518,07
0,00
• Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
6.958.970,96
8.293.350,49
-16,09
• Transferências e Delegações Concedidas
1.890.528,58
3.449.650,85
-10,68
• Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp.Passivos
198.461,55
222.184,30
-10,68
• Tributárias
351.090,25
306.100,00
14,70
• Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Resultado Patrimonial do Exercício
2.617.494,36
31.068.729,58
-91,58
Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais 2017
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O resultado patrimonial de 2017 foi superavitário em R$ 2.617.494,36. Ao compararmos
com o exercício anterior, por meio da análise horizontal, verificamos uma oscilação negativa desse
resultado na ordem de 91,58%.
Essa diferença foi proveniente da diminuição das variações patrimoniais aumentativas,
principalmente, no que se refere às contas de sub-repasses recebidos em 2016 no valor de R$
12.170.980,00, decorrente da limitação imposta pela EC 95/2016. Outro aspecto relevante na
análise horizontal está evidenciado no crescimento de 627,62% do grupo de contas referentes à
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos. Esse fato relaciona-se com a arrecadação das
taxas do concurso, realizado no ano de 2017, para provimento de cargos de servidores, que
arrecadou o montante de R$ 1.650.480,00.
Para análise do aumento das variações patrimoniais diminutivas, citamos como fatos
relevantes: o impacto da incorporação de duas parcelas do Plano de Cargos e Salários e de
progressões funcionais na ordem de R$ 8.619.783,50, que provocou aumento nas contas de Pessoal
e Encargos; e o aumento considerável no número de aposentadorias do TRT21 em 2017, que
provocou incremento no grupo de contas de Benefícios Previdenciários e Assistenciais em 22,31%
comparado ao exercício de 2016.
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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 não movimentou
o Fluxo de Atividades de Financiamento.
NOTA 23 – Fluxo de Atividades Operacionais
As atividades operacionais estão relacionadas com as entradas e saídas de caixa geradas com
o fito de alcançar o objetivo social da entidade, isto é correlacionadas com o suporte financeiro
necessário para garantir a prestação jurisdicional.
Segue abaixo o quadro que ilustra o fluxo das atividades operacionais:
Valores em R$
Quadro 6.3.3.5.a – Nota 23 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Ingressos/Desembolsos
31/12/2017
31/12/2016
AH (%) AV (%)
INGRESSOS
286.497.135,19
273.689.166,05
4,68
100
259.107,71
408.061,39
-36,50
0,09
• Ingressos Extraorçamentários
265.502.826,93
262.767.732,51
1,04
92,67
• Transferências Financeiras Recebidas
20.735.200,55
10.513.372,15
97,23
7,24
• Arrecadação de Outra Unidade
DESEMBOLSOS
(271.449.899,71)
(277.453.131,03)
-2,16
100
(235.638.001,57)
(242.918.191,96)
-3,00
86,81
• Pessoal e Demais Despesas
(29.386.182,98)
(27.541.229,91)
6,70
10,83
• Transferências Concedidas
(6.425.715,16)
(6.993.709,16)
-8,12
2,37
• Outros Desembolsos das Operações
TOTAL:
15.047.235,48
(3.763.964,98) -499,77
100
Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017

Como se observa no quadro acima o fluxo de caixa para atividades operacionais obteve um
resultado positivo de R$ 15.047.235,48 em 2017. Isto é, os ingressos de caixa superaram os
desembolsos durante o exercício. A principal contribuição para esse resultado foi proveniente da
Conta 8.9.9.9.1.08.02 – Controle da Arrecadação na UG Arrecadadora. O saldo dessa conta teve
uma variação positiva de 97,23% em relação ao período de 2016 a 2017. Os principais motivos para
essa variação estão relacionados a entradas de caixa provenientes: da taxa de inscrição do concurso
realizado no exercício (R$ 1,6 milhões), dos recursos de convênios (R$ 11 milhões), recebimento
de taxas de ocupação de imóveis (R$ 0,2 milhões) e recebimento de custas processuais (R$ 6
milhões).
Ainda com relação aos ingressos, é relevante destacar, conforme mencionado nas notas
explicativas dos balanços orçamentário e financeiro, que o TRT21 não possui características
arrecadatórias, logo 92,67% dos ingressos de caixa referem-se aos subrepasses recebidos do
Tesouro Nacional, totalizando R$ 265,5 milhões. Esses subrepasses recebidos tiveram, no período
analisado, um aumento discreto na ordem de 1,04%.
Com relação aos desembolsos, a análise será feita por meio da classificação funcionalprogramática, isto é, pelo maior nível de agregação das despesas (função). O quadro a seguir
evidencia o detalhamento das saídas de caixa do TRT21 em relação às despesas de pessoal, que
representaram 86,81% do montante desembolsado:
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Valores em R$
Quadro 6.3.3.5.b – Nota 23 – Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais – Pessoal e Demais Despesas
Função
31/12/2017
31/12/2016
AH (%) AV (%)
o 02 - Judiciária
(195.055.530,52) (183.812.012,06)
6,12
82,78
o 09 - Previdência Social
(40.073.709,04)
(32.312.669,29)
24,02
17,01
o 28 - Encargos Especiais
(508.762,01)
(26.793.510,61)
-98,10
0,22
(235.638.001,57) (242.918.191,96)
-3,00
100
• Total de Pessoal e Demais Despesas:
Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017

Verifica-se, também, um aumento de despesas com pessoal pelo impacto do Plano de
Cargos e Salários (função 02 - Judiciária), bem como aumento do número de aposentadorias
(função 09 - Previdência Social), conforme mencionado na Nota 22 – Apuração do Resultado
Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP.
Registre-se que apesar da diminuição de desembolsos de caixa no período sob análise, o fato
contribuiu significativamente para a diminuição dos desembolsos foi a redução das contas
relacionadas à função Encargos Especiais (função 28). Essa categoria de despesa está relacionada
ao pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor (RPV) pagos no decorrer do
exercício. Logo, observa-se uma redução de 98,10% nos pagamentos referentes a essa estrutura
funcional-programática da despesa, conforme quadro acima.
Para os demais desembolsos, cumpre esclarecer que foram decorrentes de transferências
intragovernamentais, relativas a custas processuais recolhidas pelos jurisdicionados, conforme Nota
5 – Resultado Orçamentário, do Balanço Financeiro.
NOTA 24 – Fluxo de Atividades de Investimento
O fluxo das atividades de investimentos é representado pelas entradas e saídas de caixa
relacionadas com aquisição de ativos de longo prazo. O quadro a seguir demonstra as saídas de
caixa classificadas como atividades de investimento:
Quadro 6.3.3.5.c – Nota 24 – Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Conta
31/12/2017
31/12/2016
AH (%)
(2.759.365,47)
(1.614.456,90)
70,92
• Aquisição de Ativo não Circulante
(145.542,28)
(786.050,34)
-81,48
• Outros Desembolsos de Investimentos
Total de Desembolsos:
(2.904.907,75)
(2.400.507,24)
21,01
Fonte: Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017

AV (%)
94,99
5,01
100

A aquisição de ativos classificados como não circulantes, refere-se à aquisição de bens
móveis permanentes, do Ativo Imobilizado. Importa destacar que o aumento de 21,01% dos
desembolsos dessa natureza refere-se à compra de bens móveis: informática, móveis e utensílios, e
máquinas, conforme detalhado na Nota 11 – Imobilizado, do Balanço Patrimonial.
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7. CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DO ÓRGÃO DE CONTROLE
7.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU
7.1.1 Visão geral das determinações e recomendações do TCU expedidas no exercício
Quadro 7.1.1 - Visão geral das determinações e recomendações do TCU expedidas no exercício
Parcialmente
Não cumpridas
Deliberações
Cumpridas
Acórdão
Processo
cumpridas
2052/2017
024.384/2016-0
4
4
2794/2016 - TC-002.884/20141
1
1ª câmara
3
Total
5
5
Fonte: Elaborada pela equipe da Coordenadoria de Controle Interno – CCI.

7.1.2 Determinações e recomendações do TCU pendentes de cumprimento
Quadro 7.1.2 - Determinações e recomendações do TCU pendentes de cumprimento
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

026.603/2011-0

694/2013-TCU Plenário

9.2

Comunicação

-

Descrição da determinação/recomendação
“...
9.2. recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região/RN que adote providências no sentido de resolver os
problemas funcionais detectados nestes autos, no que concerne ao andamento das providências indicadas por meio do
Ofício TRT/GP nº 359/2012, referentes à implantação do modelo de gestão de pessoas por competências, previsto no
art. 8º da Resolução CSJT nº 92/2012, o qual, consoante informação constante do Ofício TRT/GP nº 442/2011, deve
nortear
a
regulamentação
prevista
no
art.
6º
do
Anexo
II
da
Portaria
Conjunta
STF/CNJ/STJ/CFJ/TST/CSJT/STM/TJDFT nº 3/2007 acerca da definição dos requisitos para a ocupação da função
comissionada de calculista (FC-4);
...”
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A CCI encaminhou à Coordenadoria de Gestão de Pessoas – CGP o Comunicado de Monitoramento nº 002/2016 com
o objetivo de verificar o cumprimento dessa recomendação. Em resposta, a CGP informou que se trata de um projeto
de âmbito institucional e que o TRT21 está em fase de implantação do modelo de Gestão de Pessoas por
Competências, e as seguintes etapas do Projeto foram concluídas: Constituição da Comissão que trata sobre Gestão de
Pessoas por Competências; homologação das competências organizacionais, apresentados os inventários de atitudes
(comportamentais e técnicas); definidas as funções e cargos de natureza gerencial; apresentação do cronograma que
deverá mapear 100% dos cargos de natureza gerencial; realização de reuniões de sensibilização (apresentação do
projeto) para os ocupantes de cargos e funções de nível gerencial e realização de oficinas de mapeamento para a equipe
que compõe o projeto.
Foi informado, também, que o projeto sofreu alteração, inclusive no cronograma, tendo em vista questões
orçamentárias (por não ser possível a contratação de consultoria técnica), e também pelo fato da implantação do SIGEP
– Sistema de Gestão de Pessoas no TRT21, ferramenta que auxiliará a execução do referido projeto. Por fim, informase que o Coordenador de Gestão de Pessoas está ciente da priorização do mapeamento da função comissionada de
calculista FC-04. Em 2017, foi realizado mapeamento das competências dos postos em nível gerencial, contudo o
processo foi temporariamente suspenso para implantação do SIGEP, que centraliza todas as informações funcionais do
quadro de magistrados e servidores de cada tribunal, padroniza e aperfeiçoa procedimentos, permitindo que as áreas
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dedicadas a recursos humanos eliminem parte das tarefas operacionais e se concentrem em atividades intelectuais,
como a gestão por competências.
Caracterização da determinação/recomendação do TCU
Processo

Acórdão

Item

Comunicação expedida

Data da ciência

007.570/2012-0

2306/2013 - Plenário

9.1 a 9.8

Ofício nº 3337/2015 TCU/SEFIP

27/03/2015

Descrição da determinação/recomendação
“...
9.4. considerar indevidos os pagamentos decorrentes da incidência do percentual de 11,98% de unidade real de valor
(URV), sobre o auxílio moradia, incorporado à parcela autônoma de equivalência (PAE), referente ao período de
fevereiro de 1995 a dezembro de 1997;
9.5. determinar aos tribunais regionais do trabalho que promovam o ressarcimento dos valores indevidamente pagos
relativamente à parcela autônoma de equivalência (PAE), à unidade real de valor (URV) e ao adicional por tempo de
serviço (ATS), nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990;
...”
Justificativa do não cumprimento e medidas adotadas
A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho – ANAMATRA ajuizou junto ao Supremo Tribunal
Federal mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, obtendo decisão favorável contra a execução do
Acórdão do 2306/2013 – TCU – Plenário. Da mesma forma, a Associação Nacional dos Servidores da Justiça do
Trabalho – ANAJUSTRA ajuizou junto ao Supremo Tribunal Federal mandado de segurança coletivo com pedido de
liminar, obtendo decisão favorável para suspender os efeitos do item 9.5 do referido acórdão, quanto à reposição ao
erário dos valores recebidos a título de URV pelos seus substituídos.
Fonte: Coordenadoria de Controle Interno - CCI

7.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno
7.2.1 Determinações e recomendações do CSJT expedidas no exercício
Quadro 7.2.1 Determinações e recomendações do CSJT expedidas no exercício
Recomendações
Acórdão
Cumpridas
Em cumprimento
expedidas
PROCESSO Nº
CSJT-A-46072
2
75.2016.5.90.0000
PROCESSO Nº
CSJT-PE-A2040802.2014.5.90.0000

12

14
Fonte: Elaborado pela equipe da CCI.

9

3

11

3

Parcialmente
cumprida

Não
cumprida
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7.2.2 Recomendações da Coordenadoria de Controle Interno expedidas no exercício
Quadro 7.2.2 Recomendações da Coordenadoria de Controle Interno expedidas no exercício
Em cumprimento
Parcialmente
Recomendações
com prazo
Ação de Controle
Cumpridas
cumprida
expedidas
expirado
Auditoria de
03
03
Transparência
Auditoria de
Adicional de
04
04
treinamento
07
03
04
Fonte: Elaborado pela equipe da CCI.

Não
cumprida

7.2.3 Formas de tratamento e acompanhamento de determinações e recomendações do
TCU, CNJ e CSJT, como também de recomendações do Órgão de Controle Interno da UP
Com relação à forma de tratamento e acompanhamento de deliberações dos órgãos de
controle externo e interno, a autoridade competente designa a Coordenadoria de Controle interno
para auxiliar nas elaborações dos planos de ações que visam ao atendimento dessas demandas,
como também, monitorar as atividades e o cronograma de implementação.
A cada monitoramento é elaborado um expediente para informar os gestores sobre o
cumprimento das demandas dos órgãos de controle. Ressalte-se que o monitoramento é realizado
regularmente sem a utilização de um sistema informatizado específico.
7.3 Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, ao tomar ciência de situações
que possam ser caracterizadas como irregularidades graves ou ilegalidades de que não resultem
dano ao erário, a autoridade competente designa uma comissão de sindicância para caracterização
ou elisão do possível dano ao erário, conforme prevê o artigo 3º da Instrução Normativa TCU –
71/2012. Confirmada a ocorrência de dano ao erário, antes da instauração de tomada de contas
especial, são tomadas todas as medidas administravas necessárias para apuração da autoria e a
devida reparação do dano.
Ressalva-se, contudo, que esta Unidade Jurisdicionada não dispõe de equipe designada de
forma prévia e permanente para Tomada de Contas Especiais (TCE).
Ademais, registre-se que no exercício de 2017, não houve a ocorrência de situações que
ensejassem em abertura Tomada de Contas Especial a serem noticiadas ao órgão de Controle
Interno e ao Tribunal de Contas da União.
Por fim, cumpre informar que não se constatou a existência de fatos cuja instauração de
Tomada de Contas Especial tenha sido dispensada, nos termos do art. 6º da IN TCU 71/2012, e nem
de Tomadas de Contas Especiais, remetidas e não remetidas ao Tribunal de Contas da União.
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7.4 Demonstração da conformidade do cronograma de pagamentos de obrigações com o
disposto no art. 5º da Lei 8.666/93

Embora não possua relatório detalhado confirmatório da aplicação da ordem cronológica, a
Coordenadoria de Execução Financeira deste Tribunal, para fins de ultimação de suas obrigações
perante terceiros, obedece rigorosamente a ordem de prelação de pagamentos cujos processos por
ali tramitam. Em observância, também, com a Constituição Federal do Brasil que assevera os
princípios da impessoalidade e da eficiência.
7.5 Gestão de Precatórios

Natureza
Alimentícia
Comum
Total

Natureza

Quadro 7.5.1 – Requisições e Precatórios – Administração Direta
Precatórios – Requisição
Administração Direta
Requisições
Precatórios
Quantidade
Valor
Quantidade
13
206.219,40
13

206.219,40
Precatórios – Dotação e Pagamento
Valores Pagos / Tipo de Credor
Dotação Orçamentária
do Exercício
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
-

Alimentícia
Comum
Total
Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças/TRT21

Natureza
Alimentícia
Comum
Total

Natureza

Saldos a Pagar
-

-

Quadro 7.5.2 – Requisições e Precatórios – Administração Indireta
Precatórios – Requisição
Administração Indireta
Requisições
Precatórios
Quantidade
Valor
Quantidade
21
339.964,14
21
339.964,14
Precatórios – Dotação e Pagamento
Valores Pagos / Tipo de Credor
Dotação Orçamentária
do Exercício
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
-

Alimentícia
Comum
Total
Fonte: Coordenadoria de Orçamento e Finanças/TRT21

Valor
-

Valor
-

Saldos a Pagar
-
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7.5.1 Análise Crítica

Este TRT21 não possui Dotações Orçamentárias alocadas na sua própria Lei Orçamentária
Anual relativas a Precatórios e Requisições de Pequeno Valor da Administração Direta e Indireta.
No exercício de 2017, assim como havia ocorrido nos exercícios de 2015 e 2016, a dotação
orçamentária para RPVs ficou centralizada na Setorial Orçamentária (CSJT), e os créditos foram
liberados no decorrer do exercício, considerando as necessidades mensais.
Com relação aos RPVs, a dotação orçamentária descentralizada foi executada na íntegra,
visto que as solicitações de dotação são feitas com base nos valores apresentados para pagamento
pela Coordenadoria de Precatórios.
Com relação aos Precatórios, não houve descentralização de dotação orçamentária no
exercício de 2017.
Com relação aos recursos financeiros, em caso de existência de valores remanescentes, é
realizada a sua devolução à Setorial Financeira no CSJT.
7.6 Informações sobre a revisão dos contratos vigentes firmados com empresas beneficiadas
pela desoneração da folha de pagamento

Devido à suspensão pelo TCU, em 2015, dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão nº 2859/2013TCU/Plenário, que determinam a revisão dos contratos celebrados com empresas beneficiadas pela
desoneração da folha de pagamento, no exercício de 2017 não houve alteração da situação já
informada no relatório de Gestão de 2015.
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8. APÊNDICES E ANEXOS

APÊNDICE I - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO ABRANGIDOS PELO PLANO DE CARGOS DA UNIDADE
Unidade Contratante
Nome: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO
UG/Gestão: 080021
Informações sobre os Contratos
Ano do
Contrato

Objeto

Empresa Contratada
(CNPJ)

Período Contratual de Execução
das Atividades Contratadas
Início

Fim

2014

Contrato de prestação de serviços
continuados de limpeza, conservação,
higienização, copeiragem, jardinagem e
lavagem de carro, TRT/CAd nº 027/2014

09.170.809/0001-36

10/09/2014

09/09/2017

2014

Contrato de prestação de serviços de
vigilância patrimonial armada, TRT/CAd
nº 036/2014

08.692.312/0001-15

17/12/2014

16/06/2018

2014

Contrato de prestação de serviços de
suporte aos usuários e de manutenção dos
equipamentos
de
Tecnologia
da
Informação do TRT – 21ª Região,
TRT/SEA nº 030/2014

01.171.587/0001-64

08/10/2014

07/10/2018

Nível de escolaridade mínimo
exigido dos trabalhadores
contratados
Exige-se para os cargos de servente
e jardineiro escolaridade mínima de
Ensino Fundamental Menor (1º ao
5º ano) completo ou cursando e,
para os serviços de copeiragem, foi
exigida a alocação nos postos de
trabalho de profissionais com ensino
Fundamental Maior (6º ao 9º ano)
completo ou cursando.
Exige-se para o cargo vigilante
instrução correspondente à quarta
série do primeiro grau.
Requisitos de qualificação de
profissional para execução do
serviço – possuir ensino médio
completo e ter concluído pelo menos
50% (cinquenta por cento) de curso
superior na área de Tecnologia da
Informação (TI) ou ter concluído
curso técnico profissionalizante
nessa área.

Sit.

E

P

P
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2013

Contrato de prestação de serviços de
gravação, edição, finalização e arquivo do
programa “Justiça e Trabalho”, e registro
contínuo em áudio e vídeo de eventos do
TRT da 21ª Região, TRT/SEA nº
023/2013.

05.557.413/0001-95

05/12/2013

04/12/2018

O edital de licitação deste Tribunal
não previu exigência quanto ao nível
de escolaridade.

P

141

012

Contrato de prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos e do sistema de climatização
e de exaustão do CJTMFF, TRT/SEA nº
043/2012.

11.205.119/0001-17

12/12/2012

11/12/2018

Requisitos de qualificação de
profissional: Engenheiro Mecânico
para supervisão do serviço experiência
no
exercício
de
atividade compatível com as
atribuições,
comprovada
por
anotações em carteira profissional
ou por ART; Encarregado geral
(mecânico ou eletromecânico) conclusão de curso de formação
profissionalizante no SENAI, IF ou
outra instituição reconhecida pelo
MEC e experiência no exercício de
atividade compatível com as
atribuições,
comprovada
por
anotações em carteira profissional;
Mecânico e/ou eletromecânico de
climatização (refrigeração e ar
condicionado) – Conclusão de curso
de formação profissionalizante no
SENAI
ou
outra
instituição
reconhecida pelo MEC. Experiência
no exercício de atividade compatível
com as atribuições, comprovada por
anotações em carteira profissional.
Participação e aprovação em curso
de treinamento de resfriadores de
líquido de modelo compatível com
os modelos dos equipamentos;
Auxiliar mecânico de climatização
(refrigeração/ar condicionado) e
montadores de duto - Experiência no
exercício de atividade compatível
com as atribuições, comprovada por
anotações em carteira profissional.

P

142

2015

2017

Contrato de prestação de serviços técnicos
continuados de manutenção predial
preventiva e corretiva, com fornecimento
de mão de obra, materiais, equipamentos e
demais insumos, TRT/CAD nº 011/2015.

Contrato de prestação de serviços
continuados de limpeza, conservação e
higienização, copeiragem e carrego e
descarrego de bens, com fornecimento de
materiais, EPIs e demais utensílios e
equipamentos, TRT/CAd nº 024/2017

70.315.650/0001-01

00.544.298/0001-09

22/06/2015

11/09/2017

21/06/2018

Requisitos de qualificação de
profissional: Engenheiro Civil ou
Engenheiro Civil de Edificações,
Engenheiro
Eletricista
ou
Engenheiro
Eletricista
de
manutenção, Técnico Industrial de
nível médio da área de construção
civil, na modalidade de edificações
ou Técnico Industrial de nível médio
em eletrotécnica - experiência no
exercício de atividade compatível
com as atribuições, comprovada por
anotações em carteira profissional
ou
por
ART;
Auxiliar
Administrativo ou Auxiliar de
Escritório
ou
Auxiliar
de
Almoxarifado - experiência no
exercício de atividade compatível
com as atribuições, comprovada por
anotações em carteira profissional.

P

10/09/2018

Requisitos
de
qualificação
profissional: Encarregado de Turma
e copeira – escolaridade mínima de
Ensino Fundamental Menor (1º ao
5º ano).

A
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2017

Contrato de prestação de serviços de
criação, produção, edição e arte-finalização
da programação visual de eventos,
campanhas institucionais e atividades do
Contratante, TRT/CAD nº 020/2017

08.804.362/0001-47

13/07/2017

12/07/2018

Requisitos
de
qualificação
profissional: Experiência técnica
mínima de 2 (dois) anos em
atividade profissional; aptidão à
utilização de ferramentas que
compõem a Adobe CS6 (Adobe
Creative Suíte 6 Master Collection),
tais como, Photoshop, Win Design,
Ilustrator, Adobe Flash Professional
CS6, e ainda o Corell Draw;
domínio
na diagramação de
impressos, revistas, livros, mídias
sociais, bem como criação de
logomarcas, cartazes, folders.

A

Fonte: Coordenadoria Administrativa-CAD/TRT21
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APÊNDICE II - CESSÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS E IMÓVEIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E
ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS
Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

RIP

1761.00362.500-3

Endereço

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, CEP 59063-900,
Natal/RN

CNPJ

08.451.064/0001-10

Nome ou Razão Social

Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Rio Grande do Norte

Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Fiscalização do exercício da profissão liberal de advogado
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Atender as necessidades profissionais urgentes de pesquisa
doutrinária, legal e jurisprudencial, de elaboração de petições e de
consulta a andamentos processuais pelos advogados

Prazo da Cessão

60 (sessenta) meses

Caracterização do espaço
cedido

Áreas de 31,16 m² (trinta e um inteiros e dezesseis centésimos de
metros quadrados) e 23,71 (vinte e três inteiros e setenta e um
centésimos) localizadas no Complexo Judiciário Trabalhista
Ministro Francisco Fausto, na Av. Capitão-Mor Gouveia, 1738,
Lagoa Nova, Natal/RN

Benefícios Recebidos
pela UPC Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Uso dos benefícios
decorrentes da cessão
pela UPC
Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Cessão não onerosa (art. 7º, § 4º da Lei nº 8.906/94)
-

RIP

1759.00064.500-1

Endereço

Alameda das Carnaubeiras, 833, Conjunto Ulrick Graff, Bairro
Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN

CNPJ

08.451.064/0001-10

Identificação do
Cessionário

Nome ou Razão Social

Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Rio Grande do Norte

Caracterização da
Cessão

Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Fiscalização do exercício da profissão liberal de advogado
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93
Atender as necessidades profissionais urgentes de pesquisa
doutrinária, legal e jurisprudencial, de elaboração de petições e de
consulta a andamentos processuais pelos advogados
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Prazo da Cessão

60 (sessenta) meses

Caracterização do espaço
cedido

Área de 13,10 m² (treze inteiros e dez centésimos de metros
quadrados) localizada no Fórum Desembargador Silvério Soares,
na Alameda das Carnaubeiras, 833, Conjunto Ulrick Graff, Bairro
Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN.

Benefícios Recebidos
pela UPC Cedente
Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios
Uso dos benefícios
decorrentes da cessão
pela UPC
Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Cessão não onerosa (art. 7º, § 4º da Lei nº 8.906/94)
-

RIP

1761.00362.500-3

Endereço

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, CEP 59063-900,
Natal/RN

CNPJ

34.028.316/0031-39

Nome ou Razão Social

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-ECT

Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário

Prestação de serviço postal
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93

Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Instalação e funcionamento de uma Agência da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Prazo da Cessão

60 (sessenta) meses

Caracterização do espaço
cedido

Área de 23,66 m² (vinte e três inteiros e sessenta e seis
centésimos de metros quadrados), localizada no pavimento térreo
do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto CJTMFF, na Av. Capitão-Mor Gouveia, 1738, Lagoa Nova,
Natal/RN
Contrapartida pela cessão de uso fixada na forma de aluguel, no
valor mensal de R$ 676,12 (seiscentos e setenta e seis reais e
doze centavos), reajustado anualmente com base a variação do
IPCA/IBGE, desde que esteja abaixo do preço de mercado.

Benefícios Recebidos
pela UPC Cedente

Valor da contrapartida reajustado em 9,4932% (nove inteiros,
quatro mil novecentos e trinta e dois décimos de milésimos por
cento) a partir de 10/10/2015, passando os novos valores para:
-Mensal - R$ 740,30 (setecentos e quarenta reais e trinta
centavos)
-Valor anual - R$ 8.883,60 (oito mil oitocentos e oitenta e três
reais e sessenta centavos).

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

O recolhimento da Taxa de Ocupação de Imóveis é realizado por
meio de GRU, direcionado à Conta contábil Limite de Saque com
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Vinculação de Pagamento (conta 11.112.20.01) deste Regional,
gerando saldo na Fonte 0150151220 (Recursos Próprios
Diretamente Arrecadados).
Com base nos valores arrecadados no exercício anterior e
estimados para o exercício corrente, o montante é informado na
Proposta Prévia para o PLOA e liberados como créditos iniciais
do exercício.
Uso dos benefícios
decorrentes da cessão
pela UPC

Também pode ocorrer solicitação de abertura de créditos
suplementares durante o exercício, caso ocorra superávit
financeiro e/ou excesso de arrecadação em relação ao valor
estimado, via de regra para a Ação 4256 – Apreciação de Causas
na Justiça do Trabalho, utilizados nas demandas voltadas à
manutenção da máquina administrativa. Os créditos dessa fonte
não podem ser utilizados para despesas com pessoal e despesas
indiretas com recursos humanos (diárias, passagens aéreas, ajuda
de custo, etc).

Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Aplicação do fator de proporcionalidade de 0,00119587 (cento e
dezenove mil quinhentos e oitenta e sete centésimos de
milionésimos), obtido a partir da relação entre a área útil ocupada
pela CESSIONÁRIA no CJTMFF (23,66m²) e a área útil total da
unidade (19.784,72 m²) para rateio de despesas com vigilância e
limpeza externas, taxa de limpeza pública.

RIP

1761.00362.500-3

Endereço

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, CEP 59063-900,
Natal/RN

CNPJ

Caixa Econômica Federal

Identificação do
Cessionário

Nome ou Razão Social

00.360.305/0001-04

Caracterização da
Cessão

Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Instituição financeira
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93
Instalação de unidade bancária.

Prazo da Cessão

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, a critério da Administração, limitada sua duração a 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93.

Caracterização do espaço
cedido

Área de 276,98 m² (duzentos e setenta e seis vírgula noventa e
oito metros quadrados) do Complexo Judiciário Trabalhista
Ministro Francisco Fausto - CJTMFF, situado na Av. CapitãoMor Gouveia, 1738, Lagoa Nova, Natal/RN.

Benefícios Recebidos
pela UPC Cedente

Contrapartida pela cessão de uso fixada na forma de aluguel, no
valor mensal de R$ 7.072,51 (sete mil e setenta e dois reais e
cinquenta e um centavos), perfazendo o valor anual de R$
84.870,12 (oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e doze
centavos), com previsão de reajuste anual com base a variação do
IPCA/IBGE.
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Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

O recolhimento da Taxa de Ocupação de Imóveis é realizado por
meio de GRU, direcionado à Conta contábil Limite de Saque com
Vinculação de Pagamento (conta 11.112.20.01) deste Regional,
gerando saldo na Fonte 0150151220 (Recursos Próprios
Diretamente Arrecadados).
Com base nos valores arrecadados no exercício anterior e
estimados para o exercício corrente, o montante é informado na
Proposta Prévia para o PLOA e liberados como créditos iniciais
do exercício.

Uso dos benefícios
decorrentes da cessão
pela UPC

Também pode ocorrer solicitação de abertura de créditos
suplementares durante o exercício, caso ocorra superávit
financeiro e/ou excesso de arrecadação em relação ao valor
estimado, via de regra para a Ação 4256 – Apreciação de Causas
na Justiça do Trabalho, utilizados nas demandas voltadas à
manutenção da máquina administrativa. Os créditos dessa fonte
não podem ser utilizados para despesas com pessoal e despesas
indiretas com recursos humanos (diárias, passagens aéreas, ajuda
de custo, etc).

Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Aplicação do fator de proporcionalidade de 0,013999692 (um
milhão trezentos e noventa e nove mil novecentos e sessenta e
nove centésimos de milionésimos), obtido a partir da relação
entre a área útil ocupada pela CESSIONÁRIA (276,98 m²) e a
área útil total da unidade (19.784,72 m²), para rateio de despesas
com vigilância e limpeza externas, taxa de limpeza pública, taxas
ou quotas condominiais, bem como de outras despesas
operacionais advindas do funcionamento do espaço ora cedido,
assim como para rateio das despesas com o consumo de água.

RIP

1759.00064.500-1

Endereço

Alameda das Carnaubeiras, 833, Conjunto Ulrick Graff, Bairro
Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN

CNPJ

Caixa Econômica Federal

Identificação do
Cessionário

Nome ou Razão Social

00.360.305/0001-04

Caracterização da
Cessão

Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Instituição financeira
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93
Instalação de unidade bancária.

Prazo da Cessão

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, a critério da Administração, limitada sua duração a 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93.

Caracterização do espaço
cedido

Área de 123,50 m² (cento e vinte e três vírgula cinquenta metros
quadrados) localizada no Fórum Desembargador Silvério Soares,
na Alameda das Carnaubeiras, 833, Conjunto Ulrick Graff, Bairro
Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN.

Benefícios Recebidos
pela UPC Cedente

Contrapartida pela cessão de uso fixada na forma de aluguel, no
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valor mensal de R$ 2.387,24 (dois mil, trezentos e oitenta e sete
reais e vinte e quatro centavos), perfazendo o valor anual de R$
28.646,88 (vinte e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais e
oitenta e oito centavos), com previsão de reajuste anual com base
a variação do IPCA/IBGE.

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

O recolhimento da Taxa de Ocupação de Imóveis é realizado por
meio de GRU, direcionado à Conta contábil Limite de Saque com
Vinculação de Pagamento (conta 11.112.20.01) deste Regional,
gerando saldo na Fonte 0150151220 (Recursos Próprios
Diretamente Arrecadados).
Com base nos valores arrecadados no exercício anterior e
estimados para o exercício corrente, o montante é informado na
Proposta Prévia para o PLOA e liberados como créditos iniciais
do exercício.

Uso dos benefícios
decorrentes da cessão
pela UPC

Também pode ocorrer solicitação de abertura de créditos
suplementares durante o exercício, caso ocorra superávit
financeiro e/ou excesso de arrecadação em relação ao valor
estimado, via de regra para a Ação 4256 – Apreciação de Causas
na Justiça do Trabalho, utilizados nas demandas voltadas à
manutenção da máquina administrativa. Os créditos dessa fonte
não podem ser utilizados para despesas com pessoal e despesas
indiretas com recursos humanos (diárias, passagens aéreas, ajuda
de custo, etc).

Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Aplicação do fator de proporcionalidade de 0,07084347 (sete
milhões oitenta e quatro mil trezentos e quarenta e sete
centésimos de milionésimos), obtido a partir da relação entre a
área útil ocupada pela CESSIONÁRIA (123,50 m²) e a área útil
total da unidade (1.743,28 m²), para rateio de despesas com
vigilância e limpeza externas e com a taxa de limpeza pública.

RIP

1761.00362.500-3

Endereço

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, CEP 59063-900,
Natal/RN

CNPJ

Banco do Brasil S/A

Identificação do
Cessionário

Nome ou Razão Social

00.000.000/5120-95

Caracterização da
Cessão

Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Instituição financeira
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93
Instalação de unidade bancária.

Prazo da Cessão

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, a critério da Administração, limitada sua duração a 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93.

Caracterização do espaço
cedido

Área de 182,17 m² (cento e oitenta e dois vírgula dezessete
metros quadrados) do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro
Francisco Fausto – CJTMFF, situado na Av. Capitão-Mor
Gouveia, 3104, Lagoa Nova, Natal/RN.
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Benefícios Recebidos
pela UPC Cedente

Contrapartida pela cessão de uso fixada na forma de aluguel, no
valor mensal de R$ 5.115,64 (cinco mil, cento e quinze reais e
sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor anual de R$
61.387,68 (sessenta e um mil, trezentos e oitenta e sete reais e
sessenta e oito centavos), com previsão de reajuste anual com
base a variação do IPCA/IBGE.

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

O recolhimento da Taxa de Ocupação de Imóveis é realizado por
meio de GRU, direcionado à Conta contábil Limite de Saque com
Vinculação de Pagamento (conta 11.112.20.01) deste Regional,
gerando saldo na Fonte 0150151220 (Recursos Próprios
Diretamente Arrecadados).
Com base nos valores arrecadados no exercício anterior e
estimados para o exercício corrente, o montante é informado na
Proposta Prévia para o PLOA e liberados como créditos iniciais
do exercício.

Uso dos benefícios
decorrentes da cessão
pela UPC

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Também pode ocorrer solicitação de abertura de créditos
suplementares durante o exercício, caso ocorra superávit
financeiro e/ou excesso de arrecadação em relação ao valor
estimado, via de regra para a Ação 4256 – Apreciação de Causas
na Justiça do Trabalho, utilizados nas demandas voltadas à
manutenção da máquina administrativa. Os créditos dessa fonte
não podem ser utilizados para despesas com pessoal e despesas
indiretas com recursos humanos (diárias, passagens aéreas, ajuda
de custo, etc).

Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Aplicação do fator de proporcionalidade de 0,00920761 (noventa
e dois mil, setecentos e sessenta e um centésimos de
milionésimos), obtido a partir da relação entre as áreas úteis
ocupadas pelo CESSIONÁRIO (182,17 m²) e a área útil total da
unidade (19.784,72 m²), para rateio de despesas com vigilância e
limpeza externas, assim como para rateio das despesas com o
consumo de água enquanto não estiver instalado hidrômetro para
medição individualizada.

RIP

1761.00362.500-3

Endereço

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, CEP 59063-900,
Natal/RN

CNPJ

Associação dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da
21ª Região – ASTRA 21

Nome ou Razão Social

40.986.929/0001-56

Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Prazo da Cessão

Atividade de associação de defesa de direitos sociais
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93
Instalação da sede administrativa da Associação.
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, a critério da Administração, limitada sua duração a 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93.
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Caracterização do espaço
cedido

Área de 57 m² (cinquenta e sete metros quadrados) do Complexo
Judiciário Trabalhista Ministro Francisco Fausto – CJTMFF,
situado na Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova,
Natal/RN.

Benefícios Recebidos
pela UPC Cedente

Contrapartida pela cessão de uso fixada na forma de aluguel, no
valor mensal de R$ 779,40 (setecentos e setenta e nove reais e
quarenta centavos), perfazendo o valor anual de R$ 9.352,80
(nove mil trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos),
com previsão de reajuste anual com base a variação do
IPCA/IBGE.

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

O recolhimento da Taxa de Ocupação de Imóveis é realizado por
meio de GRU, direcionado à Conta contábil Limite de Saque com
Vinculação de Pagamento (conta 11.112.20.01) deste Regional,
gerando saldo na Fonte 0150151220 (Recursos Próprios
Diretamente Arrecadados).
Com base nos valores arrecadados no exercício anterior e
estimados para o exercício corrente, o montante é informado na
Proposta Prévia para o PLOA e liberados como créditos iniciais
do exercício.

Uso dos benefícios
decorrentes da cessão
pela UPC

Também pode ocorrer solicitação de abertura de créditos
suplementares durante o exercício, caso ocorra superávit
financeiro e/ou excesso de arrecadação em relação ao valor
estimado, via de regra para a Ação 4256 – Apreciação de Causas
na Justiça do Trabalho, utilizados nas demandas voltadas à
manutenção da máquina administrativa. Os créditos dessa fonte
não podem ser utilizados para despesas com pessoal e despesas
indiretas com recursos humanos (diárias, passagens aéreas, ajuda
de custo, etc).

Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Aplicação do fator de proporcionalidade de 0,002859494953
(dois bilhões, oitocentos e cinquenta e nove milhões,
quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e
três trilionésimos), obtido a partir da relação entre as áreas úteis
ocupadas pelo CESSIONÁRIO (57 m²) e a área útil total da
unidade (19.784,72 m²), para rateio de despesas com vigilância e
limpeza externas, assim como para rateio das despesas com o
consumo de água enquanto não estiver instalado hidrômetro para
medição individualizada.

RIP

1759.00064.500-1

Endereço

Alameda das Carnaubeiras, 833, Conjunto Ulrick Graff, Bairro
Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN

CNPJ

Banco do Brasil S/A

Identificação do
Cessionário

Nome ou Razão Social

00.000.000/5120-95

Caracterização da
Cessão

Atividade ou Ramo de
Atuação
Forma de Seleção do
Cessionário
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Instituição financeira
Inexigibilidade de Licitação, art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93
Instalação de unidade bancária.
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Prazo da Cessão

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, a critério da Administração, limitada sua duração a 60
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei nº
8.666/93.

Caracterização do espaço
cedido

Área de 223,50 m² (duzentos e vinte e três vírgula cinquenta
metros quadrados) localizada no Fórum Desembargador Silvério
Soares, na Alameda das Carnaubeiras, 833, Conjunto Ulrick
Graff, Bairro Presidente Costa e Silva, Mossoró/RN

Benefícios Recebidos
pela UPC Cedente

Contrapartida pela cessão de uso fixada na forma de aluguel, no
valor mensal de R$ 4.314,62 (quatro mil, trezentos e quatorze
reais e sessenta e dois centavos), perfazendo o valor anual R$
51.775,44 (cinquenta e um mil, setecentos e setenta e cinco reais
e quarenta e quatro centavos), com previsão de reajuste anual
com base a variação do IPCA/IBGE.

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

O recolhimento da Taxa de Ocupação de Imóveis é realizado por
meio de GRU, direcionado à Conta contábil Limite de Saque com
Vinculação de Pagamento (conta 11.112.20.01) deste Regional,
gerando saldo na Fonte 0150151220 (Recursos Próprios
Diretamente Arrecadados).
Com base nos valores arrecadados no exercício anterior e
estimados para o exercício corrente, o montante é informado na
Proposta Prévia para o PLOA e liberados como créditos iniciais
do exercício.

Uso dos benefícios
decorrentes da cessão
pela UPC

Caracterização do
imóvel Objeto de
Cessão

Identificação do
Cessionário

Caracterização da
Cessão

Também pode ocorrer solicitação de abertura de créditos
suplementares durante o exercício, caso ocorra superávit
financeiro e/ou excesso de arrecadação em relação ao valor
estimado, via de regra para a Ação 4256 – Apreciação de Causas
na Justiça do Trabalho, utilizados nas demandas voltadas à
manutenção da máquina administrativa. Os créditos dessa fonte
não podem ser utilizados para despesas com pessoal e despesas
indiretas com recursos humanos (diárias, passagens aéreas, ajuda
de custo, etc).

Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Aplicação do fator de proporcionalidade de 0,12820660 (doze
milhões oitocentos e vinte mil seiscentos e setenta centésimos de
milionésimos), obtido a partir da relação entre a área útil ocupada
pelo CESSIONÁRIO (223,50 m²) e a área útil total da unidade
(1.743,28 m²), para rateio de despesas com vigilância e limpeza
externas.

RIP

1761.00362.500-3

Endereço

Av. Capitão-Mor Gouveia, 3104, Lagoa Nova, CEP 59063-900,
Natal/RN

CNPJ

Paisagem Comércio e Serviços Ltda-ME

Nome ou Razão Social

35.653.880/0001-80

Atividade ou Ramo de
Atuação

Comércio

Forma de Seleção do
Cessionário

Pregão Eletrônico nº 054/12, do tipo Menor Preço, de acordo com
as normas estabelecidas na Lei nº 10.520/02, no Decreto nº
152

5.450/05, na Lei Complementar nº 123/06, e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93
Finalidade do Uso do
Espaço Cedido

Instalação de restaurante e lanchonete.

Prazo da Cessão

60 (sessenta) meses, contados a partir de sua assinatura. A cada
período de 12 (doze) meses, a Administração analisará a
conveniência e oportunidade na manutenção do contrato.

Caracterização do espaço
cedido

Área de 19,42 m² (dezenove vírgula quarenta e dois metros
quadrados) do Complexo Judiciário Trabalhista Ministro
Francisco Fausto – CJTMFF, situado na Av. Capitão-Mor
Gouveia, 3104, Lagoa Nova, Natal/RN.
Contrapartida pela cessão de uso fixada na forma de aluguel, no
valor mensal de R$ 297,53 (duzentos e noventa e sete reais e
cinquenta e três centavos), reajustado anualmente com base a
variação do IPCA/IBGE.

Benefícios Recebidos
pela UPC Cedente

O valor da contrapartida foi reajustado em 5,2805% (cinco
inteiros, dois mil, oitocentos e cinco décimos de milésimos por
cento), a partir de 18/01/2017, passando os novos valores para:
- Valor mensal - R$ 346,68 (trezentos e quarenta e seis reais e
sessenta e oito centavos);
- Valor anual - R$ 4.160,16 (quatro mil, cento e sessenta reais e
dezesseis centavos).

Tratamento Contábil dos
Valores ou Benefícios

O recolhimento da Taxa de Ocupação de Imóveis é realizado por
meio de GRU, direcionado à Conta contábil Limite de Saque com
Vinculação de Pagamento (conta 11.112.20.01) deste Regional,
gerando saldo na Fonte 0150151220 (Recursos Próprios
Diretamente Arrecadados).
Com base nos valores arrecadados no exercício anterior e
estimados para o exercício corrente, o montante é informado na
Proposta Prévia para o PLOA e liberados como créditos iniciais
do exercício.

Uso dos benefícios
decorrentes da cessão
pela UPC

Rateio dos Gastos
Relacionados ao Imóvel

Também pode ocorrer solicitação de abertura de créditos
suplementares durante o exercício, caso ocorra superávit
financeiro e/ou excesso de arrecadação em relação ao valor
estimado, via de regra para a Ação 4256 – Apreciação de Causas
na Justiça do Trabalho, utilizados nas demandas voltadas à
manutenção da máquina administrativa. Os créditos dessa fonte
não podem ser utilizados para despesas com pessoal e despesas
indiretas com recursos humanos (diárias, passagens aéreas, ajuda
de custo, etc).
Aplicação do fator de proporcionalidade de 0,00098157 (noventa
e oito mil cento e cinquenta e sete centésimos de milionésimos),
obtido a partir da relação entre a área útil ocupada pela
CESSIONÁRIA (19,42m²) e a área útil total da unidade
(19.784,72 m²), para rateio de despesas com vigilância e limpeza
externas, taxa de limpeza pública, taxas ou quotas condominiais,
bem como de outras despesas operacionais advindas do
funcionamento do espaço ora cedido, assim como para rateio das
despesas com o consumo de água enquanto não estiver instalado
hidrômetro para medição individualizada.

Fonte: CAD e COF/TRT21
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