
 
Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 

 

 



 



 



 
 
 
 
 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
 
Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos. 

 
 
Os procedimentos adotados por este Regional quanto ao tratamento contábil da depreciação, da amortização de itens do patrimônio e, 

avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade no decorrer do exercício de 2016, foram executados de acordo com critérios estabelecidos 
pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em especial, nas  NBC T 16.9 E 16.10, seguindo, também, às orientações 
recebidas de nossa Setorial Contábil - CFIN/CSJT. 

 



 Considerando  a necessidade de padronização dos critérios para a geração de dados consistentes e comparáveis na administração pública, 
conforme orientação contida na Macrofunção 02.03.30 do Manual SIAFI WEB, informamos que este Regional utilizou o critério padrão de vida útil, 
bem como, o padrão de valor residual dos bens, especificados no item 6.3.  da referida Macrofunção.  

 
A metodologia adotada para estimar a vida útil econômica do ativo, bem como, os cálculos da depreciação e amortização de bens móveis e 

ativo intangível, teve por base a tabela inserida na macrofunção acima  mencionada, itens 6.3 e. 
 
Informamos que no exercício de 2016, em consequência da manutenção dos critérios estabelecidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10,  foi 

observada a redução do  valor do ativo deste Regional, ou seja, ativo reduzido em razão dos registros da Variação Patrimonial Diminutiva referente à 
depreciação de bens móveis e imóveis e, amortização de   ativos intangíveis no valor de R$ 3.036.215,03. 

 
 

Sistemática de apuração dos custos no âmbito da unidade 
 
 Este item foi criado com o objetivo de oferecer informações relacionadas aos estágios de desenvolvimento  da sistemática de apuração dos 
custos dos programas e unidades administrativa, bem como dos bens e serviços resultantes da atuação das UPC. 
 
 Segundo informações recebidas do CSJT,  o Ato CSJT.GP.SG Nº 398, de 29 de outubro de 2013, criou o Grupo de Trabalho de Custos – GT 
Custos para realizar estudos técnicos com o objetivo de modelar, desenvolver e implantar o Sistema de Custos da Justiça do Trabalho. O GT Custos 
tem como membros dois servidores do CSJT, três servidores da Divisão de Contabilidade do TST e mais três servidores de TRT’s, (1ª, 2ª e 8ª 
Regiões). 
 

O Ato de criação do GT estabeleceu o prazo de um ano para a realização dos trabalhos, tendo sido esse prazo prorrogado por mais um ano, até 
29 de outubro de 2015. 

 
Ao longo de 2014 e 2015, foram realizadas diversas reuniões entre os integrantes do GT Custos, com servidores de diferentes unidades do 

Tribunal e de outros Órgãos, com vistas à concepção do Sistema de Custos para a Justiça do Trabalho. 
 
O GT Custos foi incumbido de implantar o projeto piloto do Sistema de Informação de Custos da Justiça do Trabalho - SIC-JT, no TST, o qual 

seria disseminado nos demais tribunais trabalhistas, seguindo cronograma previamente definido no Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho, a 
ser cumprido até o ano de 2020.  

 
O sistema de custos desenvolvido como piloto no TST e que será base para o desenvolvimento nos demais tribunais trabalhistas, tem como 

premissas básicas, dentre outras: 
� Foco no custo do processo julgado; 



� Segregação dos custos entre as três instâncias da JT (TST, Tribunais Regionais e Varas Trabalhistas); 
� Departamentalização (centros de custos específicos agrupando as unidades administrativas das áreas meio e finalística); 
�  Método do custeio direto (especificamente sobre pessoal, depreciação e consumo de material); 
� Segregação dos custos indiretos, sem rateio, em centros de custos específicos;  
� Agregação de valor ao processo decisório. 
 

Quanto à implantação do projeto-piloto do TST, foi elaborada a modelagem do sistema, onde os custos diretos devem ser alocados em centros 
de custos que identifiquem unidades administrativas. As diversas unidades administrativas foram aglutinadas em 32 centros de custos, que por sua vez 
foram aglutinados em quatro agregadores: Judicantes, Apoio Judiciário, Apoio Administrativo, Autônomos. A esses centros de custos são alocados os 
custos diretos de pessoal, incluindo benefícios pagos em folha, consumo de bens de estoque e depreciações de bens móveis, já apurados, mensalmente, 
desde julho de 2014, a partir dos sistemas estruturantes do TST (Sistemas de Folha de Pagamento, de Cadastro de Informações Funcionais, de Material 
e Patrimônio e de Almoxarifado). 

 
Com a colaboração da área de tecnologia da informação do TST, chegou-se em dezembro de 2014, à consolidação de um subsistema baseado 

na ferramenta Business Objects, elaborado a partir dos dados de sistemas estruturantes (Folha de Pagamentos, Sistema de Patrimônio e Sistema de 
Almoxarifado), que os armazena em um banco de dados (data warehouse), permitindo a geração de informações dos custos diretos, por unidades 
administrativas, conforme centros de custos definidos na modelagem do sistema. 

 
O tratamento para apuração e alocação dos custos diretos aos correspondentes centros de custos está sendo realizado com base no modelo 

conceitual estabelecido pela CCONT/STN, e de acordo com o banco de dados de cada sistema estruturante: 
� Folha de Pagamento => os custos de pessoal estão sendo apurados com base nas rubricas da folha de pagamento de pessoal ativo, 

excluindo-se aquelas referentes a adiantamentos, pessoal cedido e exercícios anteriores, e são alocados observando-se a lotação de pessoal nas 
unidades administrativas, no mês de referência. 

� Sistema de Patrimônio => os custos são alocados, pela apuração da depreciação dos bens móveis sob responsabilidade de cada 
unidade administrava, no mês de referência. 

� Sistema de Almoxarifado => os custos são apurados e alocados pela soma dos valores das requisições de bens e do consumo 
imediato efetuados em cada unidade administrativa, no mês de referência. 

Os relatórios emitidos com dados dos custos diretos das unidades administrativas do TST foram homologados no início de 2015, mediante a 
verificação da fidedignidade das suas informações, confrontando-as com as oriundas dos respectivos sistemas estruturantes e com as informações do 
SIAFI Operacional. 

Com relação aos custos indiretos, serão apurados em 25 centros de custos, consolidados em dois agregadores, quais sejam: “Custos Gerais” e 
“Pessoal – Outros” (custos de pessoal não alocáveis diretamente). A apuração desses dados se dará a partir de consultas ao SIAFI e ao sistema de folha 
de pagamento. 

 



Informamos que, apesar de todos os esforços aplicados para o desenvolvimento do Sistema de Custos da Justiça do Trabalho, até o final do 
exercício de 2016 não foi possível realizar sua implementação. 
 
 
Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/1964 e notas explicativas. 

 
 
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 
 
 O Balanço Orçamentário demonstra as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas, e é composto por: Quadro Principal – 
Execução de Créditos do Exercício; Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.
  
 
 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 
 
 Foi observado o alto nível de realização das Receitas Correntes (97%), levando-se em consideração o montante previsto para o exercício de 
2016. 
 Houve um considerável aumento das Receitas Patrimoniais (278,09%), tendo em vista alteração da taxa cobrada a título de ocupação de 
imóveis, aplicada nos contratos de cessão de uso onerosa. 
  
 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS 
 
 DA DOTAÇÃO AUTORIZADA 
 
 As despesas orçamentárias estão demonstradas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a 
dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. 
 A dotação inicial consignada ao TRT da 19ª Região no ano de 2016 foi de R$ 187.362.658,00 que, somada aos Créditos Adicionais e 
Cancelamentos, totalizou em R$ 202.033.492,00, a dotação atualizada para o exercício. 
 Vale destacar que é o segundo ano consecutivo de retração para investimentos, reflexo do corte no orçamento do Tribunal sobre a Proposta da 
Lei Orçamentária Anual de 2016, promovido pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO e pelo Plenário do 
Congresso Nacional, impacto minimizado com as descentralizações internas recebidas no ano. 
 
 DOS CRÉDITOS EMPENHADOS 
 
 Do total de R$202.033.492,00 em créditos atualizados, foram empenhados R$ 1.200.730.157,47, quando analisado o grau de gestão 



orçamentária verifica-se eficiência no planejamento e na execução dos gastos, comprovada pelo índice de 0,9935, apurado na comparação entre a 
Despesa Empenhada e a Dotação Atualizada, próximo a 1,0. 
 
  

BALANÇO FINANCEIRO 
 
 O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, 
conjugados os saldos provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte. 
 
 DOS INGRESSOS 
 
 O saldo do exercício anterior transportado para o ano de 2016 registrado na conta Limite de Saque com Vinculação de Pagamento foi de R$ 
13.072.871,30, destinado a suportar o total de restos a pagar inscritos e reinscritos em 31 de dezembro de 2015. 
 As transferências financeiras resultantes da execução orçamentária recebidas no exercício financeiro de 2016 contabilizaram R$ 
197.004.969,55, para o atendimento da dotação consignada na Lei Orçamentária Anual.  
 A receita líquida arrecadada pelo Órgão no exercício financeiro de 2016 somou R$ 9.340.128,77. 
 
 DOS DISPÊNDIOS 
 
 Os dispêndios relativos às despesas orçamentárias, valores empenhados no exercício, somaram R$ 202.926.401,10. 
 Nas transferências financeiras concedidas independentes da execução orçamentária foram contabilizados: R$ 5.194.035,01 provenientes, 
sobretudo, das receitas arrecadadas e recolhidas ao tesouro nacional; 
 Os dispêndios originários de despesas extraorçamentárias contemplam, predominantemente, os valores pagos no ano de 2016, total de R$ 
5.870,560,54, a título de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício anterior. 
 
 BALANÇO PATRIMONIAL 
 
 O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da UG por meio de contas representativas do 
patrimônio, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação e têm natureza de informação de controle. 
 
 ATIVO 
 
 ATIVO CIRCULANTE 
 
 Compreende os ativos que satisfazem um dos dois seguintes critérios: estarem disponíveis para realização imediata ou terem expectativa de 



realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.  
O somatório de R$ 11.941.960,06, evidencia o saldo do ativo circulante.  Sendo, R$ 10.735.364,72 correspondente Limite de Saque c/ 

Vinculação de Pagamento, valor não comprometido com restos a pagar ou outras obrigações. Depósitos e Cauções Recebidos como garantia de 
contratos firmados com fornecedores, R$ 60.151,10. A conta Estoques totaliza R$ 1.110.093,13 mil em itens de material de Consumo no 
Almoxarifado. 

 
ATIVO NÃO CIRCULANTE  
 
Compreende os ativos que possuem expectativa de realização após doze meses da data das demonstrações contábeis, e soma R$ 81.857.710,04  

mil em ativos contabilizados para o Órgão. 
 O montante de R$ 183.618,92 milhão, contabilizado como ativo realizável a longo prazo, refere-se à parcela que cabe a este Regional do aporte, 
atualizado monetariamente, concedido pelo Tribunal Superior do Trabalho à Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário – FUNPRESP-JUD a título de adiantamento de contribuições futuras, conforme quadro que segue. 

Imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade. Este grupo 
corresponde a 86,16% do   Ativo Total. 

Do montante de R$ 80.818.123,93, R$ 19.872.121,94 é constituído por bens móveis (estocados e distribuídos, deduzidas as depreciações 
acumuladas). 
Os critérios adotados para a depreciação são: 
 O cálculo da depreciação é realizado pelo Sistema Informatizado de Controle Patrimonial da Coordenadoria de Material e Logística deste 
Regional; 
 Procedimento de depreciação sobre os bens distribuídos a partir de janeiro de 2010, por apresentarem uma base monetária inicial confiável; 
 Bens ativos distribuídos até dezembro de 2009, sofreram redução ao valor recuperável, em 2012. 
 A partir de 2012, todos os bens ativos do TRT da 19ª passaram a fazer parte da base de cálculo depreciável; 
 A depreciação é reconhecida até que o valor líquido contábil do ativo seja igual ao valor residual; 
 O método de cálculo dos encargos de depreciação e amortização utilizado é o das quotas constantes; 
 A tabela de vida útil e valor residual, por conta contábil, adotada é a indicada no Manual SIAFI - 020330 – Depreciação, Amortização e 
Exaustão na Administração Direta da União, Autarquias e Fundações Públicas. 
imobilizado, R$ 68.176.705,09 mil, corresponde a Bens Imóveis (destinados à utilização deste Regional, incluídos os valores contabilizados das obras 
em andamento e instalações, deduzida a depreciação acumulada).  
A atualização do valor dos bens Imóveis é realizada a cada dois anos, sendo a última atualização feita durante o exercício de 2015. O total 
contabilizado a título de depreciação acumulada soma de R$ 286.324,93 mil, valor registrado pelo Secretaria do Patrimônio da União – SPU. 
 O Ativo Intangível contempla os investimentos em software, os totais contabilizados são: valor bruto de R$ 1.719.964,71 mil, amortização 
acumulada de R$ 863.997,52 mil, restando valor líquido de R$ 855.967,19 mil. 
 O prazo adotado para a amortização das despesas de software, fixado em 5 (cinco) anos, é o estabelecido pela Receita Federal - Instrução 
Normativa do SRF nº 04 de 30/01/1985. 



 
 PASSIVO 
 
 PASSIVO CIRCULANTE 
 
 O valor total do passivo circulante, no exercício de 2016, foi de  R$ 3.905.543,68  mil. 
 Do total contabilizado, R$ 3.175.986,45, refere-se a obrigações trabalhistas e, representa 13,95% do passivo total. 
 Salientamos que o valor  registrado na conta de obrigações trabalhista a pagar, R$ 394.836,61, corresponde ao passivo de pessoal, devidamente 
reconhecido pelo Ordenador de Despesas da UG. 
 As provisões de curto prazo, R$ 10.058,77, valor correspondente à provisões para indenizações trabalhistas. 
 As demais obrigações a curto prazo, R$ 437.224,27 , são originárias sobretudo dos depósitos  retidos sobre fornecedores. 
 
 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 

O valor total registrado  no passivo não circulante - demais obrigações a longo prazo, R$ 43.321,70, corresponde ao depósito realizado na Caixa 
Econômica Federal com o objetivo de cumprir obrigação contratual, garantia contratual na modalidade depósito em garantia. 

 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 
 Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos, o valor total registrado no patrimônio líquido do Órgão soma R$  
89.850.804,72. 
 O resultado de exercícios anteriores totaliza R$ 67.881.330,71 e, o do exercício 2016 R$ 65.087.645,41, sendo verificado um déficit de (R$ 
2.8270.152,82) . 
 No exercício de 2016 foram contabilizados, também, ajustes de exercícios anteriores no patrimônio líquido deste Regional, o qual resultou em 
um saldo de R$ 76.467,52.  
 
 ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 
 
 A Lei nº 4.320/1964 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, Financeiro e Permanente, 
em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem. 
 
 ATIVO FINANCEIRO 
 
 O somatório de R$ 10.795.515,92 dos recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade está assim constituídos: R$ 
10.735.364,72 registrados na conta Limite de Saque c/ Vinculação de Pagamento, e R$ 60.151,20 em Depósitos e Cauções Recebidos para garantia de 



contratos firmados com fornecedores.  
 
 CONTAS DE COMPENSAÇÕES 
 
 O quadro apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do Órgão, positivamente 
ou negativamente, respectivamente. 
 Os saldos dos atos potenciais em 31 de dezembro de 2016, contemplados no demonstrativo, referem-se às garantias recebidas, aos direitos e 
obrigações contratados, e somam: Ativos, R$ 2.204.919,68, e Passivos, R$ 73.285.053,79. 
 
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 
 
 A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução 
orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, mediante confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e 
diminutivas. 
 
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 
 
 As variações patrimoniais aumentativas totalizaram R$ 206.899.695,99, tendo como itens mais relevantes: 
 R$ 5.097.790,38 arrecadados a título de taxas, variação de 44,44% em relação ao arrecadado em 2015; 
  R$ 278.090,63 correspondente a receita derivada da exploração de bens, serviços e direitos; R$ 3.974,72, trata-se de variação patrimonial 
aumentativa financeira, resultante da atualização monetária e contabilização de juros; e Adiantamento de Contribuições Futuras para a FUNPRESP – 
JUD. 
 
 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 
  
 As variações patrimoniais diminutivas somaram R$ 209.769.848,81, dentre os itens mais relevantes estão: 
 R$ 164.418.505,19 - Pessoal e Encargos, o grupo representa 79,47% do total das Variações Patrimoniais Diminutivas. O aumento do gasto em 
relação ao ano anterior refletiu sobretudo a elevação nos montantes liquidados a título de despesas com ressarcimento de pessoal requisitado, gasto 
destinado ao pagamento de órgãos detentores de servidores cedidos. O grupo compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, 
correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis 
estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público, bem como as 
variações patrimoniais diminutivas com contratos de terceirização de mão de obra. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do 
empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência 
e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes as mercadorias e produtos vendidos e serviços 
prestados. (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 6ª Edição); 



 R$ 18.562.833,52 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais, do total deste grupo, o que mostrou-se mais relevante foi o grupo de 
Aposentadorias e reformas, especificamente, os valores correspondentes a pensões, R$ 3.471.183,88, valor correspondente a 31,30% do total das 
variações patrimoniais diminutivas.  
 R$ 18.460.118,81 - Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, redução de(916,58)% do total das Variações Patrimoniais Diminutivas em 
relação ao exercício anterior. O acréscimo de R$ 3.670.143,34 gastos no ano de 2016, em relação ao exercício de 2015, resultou sobretudo dos 
seguintes eventos: aumento de gastos com perícias técnicas para justiça gratuita; dentre outras variações. O grupo representa o somatório das variações 
patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos que serão registradas em grupo 
específico (Despesas de Pessoal e Encargos). 
  R$ 798.591,82 - Desvalorização e Perda de Ativos, apresenta, em relação ao exercício anterior, uma redução de (96,55)% do total das Variações 
Patrimoniais Diminutivas. O grupo compreende a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor 
recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.  
 
 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 
 
 A diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas, R$ 206.899.695,99 e as Variações Patrimoniais Diminutivas, R$ 209.769.848,81; 
demonstra o Resultado Patrimonial deficitário para o  Exercício de 2016, ou seja,  (R$ 2.870.152,82). 
 
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
 
 A Demonstração dos Fluxos de Caixa identificam: as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o 
período analisado, bem como o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. 
 
 DOS INGRESSOS 
 
 O total de ingressos somou R$ 1.491,1 milhões, deste montante 96% teve como fonte geradora de caixa as transferências recebidas para 
suportarem os créditos autorizados no exercício de 2016, R$ 1.433,4 milhões, e para o pagamento de restos a pagar, R$ 3,5 milhões. 
 A outra fonte geradora de caixa importante foi a arrecadação líquida contabilizada para o Órgão no ano 2016, que somou R$ 52,9 milhões. A 
variação negativa de (R$ 31,2) milhões verificada no total arrecadado pela Unidade Gestora, na comparação dos exercícios 2016/2015, decorreu 
sobretudo dos seguintes fatores ocorridos em 2016: (R$ 35,1) milhões a menos com receita de fonte 81 – Recursos de Convênios; (R$ 1,3) milhão a 
menos na receita de taxas de inscrição de concursos; R$ 4,8 milhões a mais arrecadados a título de custas e emolumentos. 
 
 DOS DESEMBOLSOS 
 
 Os itens de consumo de caixa, durante o exercício financeiro de 2016, compreendem as transferências concedidas e os valores pagos no ano, 
relativos aos créditos autorizados no exercício e dos restos a pagar, não considerados os pagamentos das despesas com modalidade de aplicação 91 -



Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social. 
 
 O montante de R$ 58,1 milhões classificado como Outros Desembolsos das Operações se refere, predominantemente, às transferências 
financeiras concedidas em virtude de cancelamento de restos a pagar (R$ 5,9 milhões) e dos recolhimentos à União de valores arrecadados, como 
custas, emolumentos e outros (R$ 52,2 milhões). 
 
 DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIX A 
 
 O saldo negativo de (R$ 58,9) milhões derivou da diferença entre o saldo inicial e o final do grupo Caixa e Equivalentes de Caixa, o total de R$ 
35,8 milhões suportará as pendências a pagar no exercício seguinte. 
 

 
 
 

 


