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Mensagem do Presidente

Apresento o “Relatório de Gestão do 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região/2018”, em atendimento aos 
postulados da Publicidade e Efici-
ência, que devem sempre nortear as 
ações da Administração Pública.

Como já deixa antever o próprio título 
do trabalho, trata-se de  compilação 
de dados que descortinam um conjun-
to de ações adotadas ao longo de 2018 
pelo Regional, objetivando a concre-
tização de sua missão institucional, 
por meio da tomada de decisões que 
priorizem os objetivos estratégicos, 
destacando-se ainda os principais re-
sultados alcançados, e prospectando-
se os desafios e estratégias de futuro 
a serem implementadas, tudo sem 
descurar da responsabilidade fiscal, 
tão cara nestes tempos de escassez 
de recursos públicos.

O relatório, portanto, apresenta à so-
ciedade as principais ações de gestão 
realizadas pelas diversas unidades do 
Tribunal, trazendo dados estatísticos 
e informações  que expressam, de for-
ma clara e objetiva, o compromisso e 
empenho de todos quantos o formam 
para o alcance de sua relevante fun-
ção social.

Desembargador Plauto Carneiro Porto

Dentre as ações de destaque, de um 
modo geral, pode-se elencar aquelas 
que repercutiram no enxugamento 
dos fluxos procedimentais, tanto na 
esfera administrativa quanto na judi-
cial, tornando mais ágeis os procedi-
mentos mediante a eliminação de fa-
ses que implicavam demora em seus 
desfechos, trazendo maior eficiência 
e economicidade no dia a dia do Tri-
bunal.

Destaque também merecem as ações 
voltadas a promover uma administra-
ção democrática e participativa, vi-
sando aproximar a Alta Administração 
ao corpo de magistrados e servidores, 
valorizando não só o 1º grau de juris-
dição, como também o 2º, mediante a 
implementação de ideias tendentes a 
aprimorar e agilizar as rotinas de tra-
balho, possibilitando, assim, melhor 
atendimento ao jurisdicionado, e dan-
do a conhecer a todos das limitações 
orçamentárias e financeiras enfrenta-
das pelo Tribunal, para que possam, 
juntos, também influir nos destinos e 
prioridades da Instituição.

Com relação aos investimentos, e sem 
embargo das restrições orçamentá-
rias, sobreleva a aquisição de equi-

pamentos e a realização de obras de 
reforma necessárias à manutenção 
e otimização das estruturas prediais 
do Tribunal, destacando-se a com-
pra e entrega de notebooks aos ma-
gistrados, a inauguração da Sala de 
Treinamento do Edifício Manuel Arízio 
de Castro, e a conclusão das obras de 
reforma do Fórum de Caucaia, bem 
como do Anexo I do prédio sede do 
Regional.

O Relatório, portanto, retrata a co-
munhão de esforços na busca incan-
sável pela otimização dos resultados 
no âmbito do Tribunal, objetivando 
sempre a concretização do Princípio 
Constitucional da Máxima Eficiência, 
mas sem implicar sacrifícios desarra-
zoados tanto ao jurisdicionado como 
a seu corpo funcional, seus maiores 
patrimônios.

A oportunidade, portanto, é de agra-
decer a todos que colaboram para o 
constante engrandecimento da Justiça 
do Trabalho no Estado do Ceará, pelo 
comprometimento e afinco com que 
atuam na execução de sua missão ins-
titucional.
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Mensagem da Diretoria-Geral

A Diretoria-Geral desempenha um 
papel fundamental na execução da 
estratégia organizacional do TRT7 atu-
ando na supervisão e na coordenação 
das atividades das Secretárias e Divi-
sões integrantes da estrutura organi-
zacional do Tribunal.  

Exerce, em adição, o assessoramento 
direto ao Presidente do Tribunal na 
definição de diretrizes e na imple-
mentação de ações da área de sua 
competência Administrativa.

Nesse contexto, desenvolve ações de 
Modernização da Justiça do Trabalho, 
organizando esforços contínuos para 
a otimização e a automação de pro-
cessos de negócio, a racionalização 
alocativa da força de trabalho, a ado-
ção de medidas de desburocratização 
e a promoção da inovação.

A Diretoria-Geral acumula, também, a 
atribuição delegada de Ordenadoria 
de Despesa, tendo, portanto, compe-
tência de gerenciar as atividades e os 
recursos administrativos, com vistas 

Neiara São Thiago Cysne Frota

a prestar o apoio necessário ao bom 
funcionamento jurisdicional deste Tri-
bunal. 

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região, através da Lei nº 13.587 de 02 
de janeiro de 2018, recebeu dotação 
para despesas de pessoal e custeio na 
ordem de R$ 419.502.924,00, no exercí-
cio financeiro de 2018.

O recurso acima discriminado foi in-
suficiente para honrar todos os com-
promissos deste Regional até o final 
do exercício, tornando-se necessária 
a abertura de créditos suplementares 
no valor de R$ 19.042.024,00. 

Executou também créditos descentra-
lizados em despesas de custeio na or-
dem de R$ 3.602.427,92 e créditos para 
pagamento de sentenças judiciais de 
pequeno valor e precatórios no valor 
de R$9.468.131,00, perfazendo o valor 
final de R$ 451.615.506,92.

O TRT7 tem sido impactado pelo con-
tingenciamento orçamentário do Go-
verno Federal dos últimos anos. Tais 

restrições inviabilizaram o preenchi-
mento de cargos vagos, situação que 
irá repercutir nos trabalhos desen-
volvidos pelas unidades do Sétimo 
Regional, afetando a eficiência e a 
eficácia e o alcance dos resultados 
institucionais.

Há que se ressaltar o número signifi-
cativo de servidores aposentados em 
2018, processo que deve se repetir em 
2019. Além disso, não se vislumbra re-
composição desse déficit nos próxi-
mos anos. 

Esta Administração está formulando 
políticas para a adoção de medidas 
que minimizem os efeitos negativos 
do cenário acima relatado e, com a 
sinergia produzida pela dedicação 
incessante de magistrados e servido-
res, irá direcionar ações para honrar a 
missão institucional. 



1 VISÃO GERAL
ORGANIZACIONAL E 
AMBIENTE EXTERNO
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1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UPC E
DECLARAÇÃO DE MISSÃO E VISÃO

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Re-
gião é órgão do Poder Judiciário da União, 
composto por 37 varas do trabalho (1º 
grau) e 14 gabinetes de desembargadores 
(2º grau), todos operando com o sistema 
de Processo Judicial Eletrônico.

Do total de unidades judiciárias de 1º 
grau, 18 estão localizadas em Fortaleza 
e 19 no interior do Ceará. Possuem uma 
única vara do trabalho os municípios de 
Aracati, Baturité, Crateús, Crato, Eusébio, 
Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do 
Norte, Pacajus, Quixadá, Tianguá e São 
Gonçalo do Amarante. Os municípios de 
Caucaia, Juazeiro do Norte, Maracanaú e 
Sobral contam com duas varas do traba-
lho. Além dessas unidades, há um posto 
avançado em Maranguape.

Compete ao TRT da 7ª Região processar 
e julgar as ações oriundas da relação de 
trabalho. Empregadores e trabalhadores 
procuram as suas unidades em busca de 
soluções para litígios e pacificação de 
conflitos trabalhistas.

Figura 1  Diagrama Missão e Visão

Ao cumprir com zelo sua missão de rea-
lizar a justiça nos conflitos decorrentes 
das relações de trabalho, de forma célere 
e efetiva, contribuindo para a paz social 
e fortalecimento da cidadania, o TRT do 
Ceará possui como visão ser referência 
nacional pela excelência na prestação de 
serviços jurisdicionais, com responsabi-
lidade sócio-ambiental, corpo funcional 
motivado e capacitado, otimização dos 
recursos materiais e imateriais, gestão 
ética transparente e participativa a con-
tribuir para a paz social e fortalecimento 
da cidadania, por meio de uma prestação 
de serviços públicos de maneira célere, 
produtiva e efetiva.

MISSÃO

VISÃO

Realizar a justiça nos 
conflitos decorrentes das 
relações de trabalho, de 
forma célere e efetiva, 

contribuindo para a paz 
social e fortalecimento da 

cidadania.

Ser referência nacional pela 
excelência na prestação de 
serviços jurisdicionais, com 

responsabilidade socioambien-
tal, corpo funcional motivado 
e capacitado, otimização dos 

recursos materiais e imateriais, 
gestão ética transparente e 

participativa.
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1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

1.3. AMBIENTE EXTERNO
A Administração do TRT7 monitora predi-
tivamente os sinais do ambiente externo 
com vistas a definir uma postura estraté-
gica antecipativa.

Com gradações diferenciadas em termos 
de prossibilidades e de riscos, vislum-
bramos um cenário de fortes restrições 
orçamentárias, de déficit crescente nos 

Nesse contexto e, com cortes orçamentá-
rios significativos, buscamos ultrapassar 
as restrições com a reforma de normati-
vos para agilizar o fluxo das decisões, com 
a gestão dos processos de trabalho e com 
o desenvolvimento ou implantação de 
sistemas informacionais.

quadros de servidores com o incremento 
do quadro de inativos e a impossibilida-
de de reposição de tais cargos, de setores 
da sociedade defendendo a extinção da 
Justiça do Trabalho, do incremento da au-
tomação e das aplicações de inteligência 
artificial nas atividades jurisidicionais e 
administrativas.

Figura 2 Diagrama da Estrutura Organizacional
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1.4 CADEIA DE VALOR
A Cadeia de Valor do TRT7 materializa o 
fluxo de todas as atividades recebida, de-
senvolvidas e entregues pelo Sétimo Re-
gional à sociedade, aos jurisdicionados, 
aos advogados e, preponderantemente, 
aos órgãos do Poder Judiciário, de con-
trole externo, do Ministério Público do 
Trabalho e Advocacia Geral da União.

gicos em programas, projetos e ações se 
dá com base no fluxo definido pela cadeia 
de valor, assim como as análises de am-
biência interna e externa, a relação entre 
os processos de trabalho, a definição das 
regras de negócio e a gestão de riscos no 
TRT7, a predição de mudanças e tendên-
cias e o realinhamento antecipativo.

O processamento e a entrega das de-
mandas se dá por meio de processos de 
trabalho albergados em macroprocessos 
finalísticos  e de apoio que, nessa mesma 
ordem, representam o direcionamento 
prioritário dos esforços da Administração.

O desdobramento dos objetivos estraté-

Figura 3 Cadeia de Valor



2 PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E
GOVERNANÇA
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2.1  PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

2º Aperfeiçoar a gestão de custos 

3º Aprimorar a infraestrutura e a governança de Tecnologia da  
Informação e Comunicações

6º Gerenciar as demandas repetitivas e os grandes litigantes

7º Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais

8º Fortalecer os processos de governança e o combate à corrupção 

9º Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e os  direitos da cidadania.

A ação institucional do Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região é estruturada a 
partir dos objetivos estratégicos defini-
dos pelo Planejamento Estratégico Insti-
tucional - PEI (Resolução nº 475/2014).

O PEI do TRT7 se encontra alinhado à 
Estratégia Nacional do Poder Judiciário 
2015–2020 (Resolução n. 198/2014, de 1º 
de julho de 2014) do Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ e ao Plano Estratégico da 

Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida 1º

Estimular a conciliação e as soluções alternativas de conflito5º

Figura 4 Mapa Estratégico

MAPA ESTRATÉGICO DO TRT7
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Assegurar a
continuidade da
gestão estratégica
voltada para
resultados, alinhada
às estratégias do
Poder Judiciário
Nacional

Garantir celeridade
e mecanismos que
propiciem
efetividade na 
prestação
jurisdicional, com
ênfase na execução,
assegurando a
razoável duração
do processo.

Aproximar o
Poder Judiciário
Trabalhista da
sociedade,
aumentando sua
capilaridade no
Estado.

Melhoria e ampliar
os processos de
difusão das
informações,
visando uma
comunicação
integrada para o
fortalecimento da
imagem da instituição

Ser referência nacional pela exce-
lência na prestação deserviços 
jurisdicionais, com responsabili-
dade sócio-ambiental, corpo fun-
cional motivado e capacitado,
otimização dos recursos
materiais e imateriais, gestão
ética transparente e participativa.

Ampliar e fortalecer
ações que promovam
qualidade de vida e
responsabilidade
social com foco nas
áreas de meio
ambiente, educação, 
cultura, esporte e 
cidadania

Prover infra-
estrutura material,
tecnológica e de
segurança
adequadas ao
cumprimento da
missão 
institucional

Elevar a efetividade da
aplicação da tecnologia
da informação, com
foco no aperfeiçoa-
mento e na ampliação 
do número de sistemas
e de seu uso interno e 
externo, com a 
disseminação 
do conhecimento 
técnico adequado 
aos seus  usuários

Investir na capacitação
continuada, na
valorização e na
elevação dos níveis
de motivação e
comprometimento
de magistrados e
servidores, para
alcançar a excelência
na prestação 
jurisdicional

Alinhamento

Integração

Responsabilidade

Social

Gestão de Pessoas Infraestrutura e Tecnologia Orçamento

Eficiência 

Operacional e Efetivadade

Acesso ao

 Sistema de Justiça
Atuação Institucional

VALORESVISÃO MISSÃO

4º Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Justiça do Trabalho do Conselho Superior 
da Justiça do Trabalho - CSJT. 

Os objetivos aqui descritos são os pontos 
cardeais que norteiam nossos planeja-
mentos executivos, o direcionamento de 
nossos recursos e nossa intenção institu-
cional maior que é consubstanciada por 
nossa missão estratégica e nossa visão de 
futuro.
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2.2 ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA
As estruturas de governança e instâncias 
de controle externo aos Tribunais Traba-
lhistas mais atuantes no que concerne à 
regulamentação são o Congresso Nacio-
nal, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
o Conselho Superior da Justiça do Traba-
lho (CSJT) e a Corregedoria Nacional do 
Tribunal Superior do Trabalho. 

Do Congresso Nacional advém as normas 
de observância obrigatória a toda a Admi-
nistração Pública Federal.

O CNJ é uma instituição pública que visa 
aperfeiçoar o trabalho do sistema judici-
ário brasileiro, principalmente no que diz 
respeito ao controle e à transparência ad-
ministrativa e processual. Relativamente 
à gestão, essa unidade estabelece nor-
mativos cogentes a todos os órgãos do 
Poder Judiciário Nacional, define o plane-
jamento estratégico, os planos de metas 
e os programas de avaliação institucional 
do Poder Judiciário.

O CSJT exerce a supervisão administrativa, 
orçamentária, financeira e patrimonial da 
Justiça do Trabalho de 1º e 2º graus. No 
aspecto da governança, também emite 
normativos obrigatórios, diretrizes e cri-
térios a serem adotados por toda a Justi-
ça do Trabalho, bem como aprova o Plano 
Estratégico correspondente. 

A Corregedoria Nacional do TST realiza or-
dinariamente, a cada dois anos, Correição 
nos Tribunais Trabalhistas, e, em alguns 
anos de intervalo, realiza inspeção. Com-
pete à Corregedoria-Nacional da Justiça 

do Trabalho exercer funções de inspeção 
e correição permanente com relação aos 
Tribunais Regionais e seus presidentes e 
decidir reclamações contra atos que afe-
tem a boa ordem processual.

A Ordem dos Advogados do Brasil e os or-
ganismos de classe funcionam como ór-
gãos externos de governança, em atuação 
constante e espontânea de controle da 
gestão pública nos Tribunais.

Ainda como estruturas externas, só que 
de apoio à governança, há o próprio TCU 
e os órgãos de controle dos Conselhos 
Superiores (CNJ e CSJT), assim como a im-
prensa e as entidades do controle social 
organizado. 

Passando às estruturas internas de go-
vernança, temos as Comissões Perma-
nentes Regimentais, Rede de Governança 
Colaborativa do TRT7; o Comitê de Gestão 
de Pessoas; o Comitê de Governança de 
TIC; outras comissões, comitês e órgãos 
coletivos, aos quais foram imputadas 
atividades de normatização, controle e 
supervisão sobre áreas e temas especí-
ficos, em auxílio à Gestão; a Ouvidoria e 
a Corregedoria-Regional; a Secretaria de 
Controle Interno do Tribunal e a própria 
Alta Administração do Tribunal (Tribunal 
Pleno, Presidência e Vice-Presidência, 
que também responde por sua gestão).

Seguem as atribuições e normativos in-
ternos relacionados às instâncias inter-
nas de governança:

Figura 5 Estrutura de Governança
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no que concerne à assuntos relacionados 
a gestão estratégica; apresentar propos-
tas de revisão ou de elaboração do plano 
estratégico do TRT7 oferecidas pelas uni-
dades representadas, repassando-as ao 
Comitê de Gestores; fornecer aos órgãos 
integrantes informações sobre o progres-
so dos trabalhos, monitoramento das me-
tas e eventuais alterações; e promover a 
comunicação e monitoramento da estra-
tégia, em seu âmbito de atuação.

c) Comitê Gestor Local de Gestão de Pes-
soas: O Comitê Gestor Local de Gestão de 
Pessoas, tem como atribuições propor e 
coordenar plano estratégico local de ges-
tão de pessoas; atuar na interlocução com 
a Rede de Gestão de Pessoas do Poder 
Judiciário; monitorar, avaliar e divulgar o 
desempenho e os resultados alcançados 
pela gestão de pessoas e instituir grupos 
de discussão e trabalho com o objetivo de 
propor e subsidiar a avaliação da política 
e de medidas de gestão de pessoas.

d) Comitê de Governança de Tecnologia 
da Informação: tem por atribuições ela-
borar, junto à Comissão Permanente de 
Informática do Tribunal, o Plano Estraté-
gico de Tecnologia da Informação e Co-
municações (PETIC), para aprovação do 
Tribunal Pleno; governar a execução do 
Portfólio de Projetos e Ações Estratégicas 
constantes no PETIC e do Plano Diretor de 
Tecnologia da Informação (PDTI); acom-
panhar o andamento dos trabalhos, auto-
rizados pelo PETIC/PDTI ou pela própria 
comissão, através de indicadores de ges-
tão previstos no PETIC/PDTI; apresentar, 
nos meses de junho e dezembro, extrato 

retrizes para execução dos trabalhos vol-
tados ao desenvolvimento das propostas 
e de monitoramento do plano; formatar a 
proposta final do Planejamento Estratégi-
co Institucional, assim como das revisões 
periódicas, e submetê-las à apreciação 
do Tribunal Pleno do Regional para apro-
vação; e determinar medidas preventivas 
e corretivas para o alcance dos resultados 
do supracitado plano.

O Comitê de Gestores tem por competên-
cias zelar pela observância das diretrizes 
nacionais e regionais estabelecidas per-
tinentes ao planejamento estratégico do 
Tribunal, assim como pelo alinhamento 
com a estratégia nacional do Poder Judi-
ciário e da Justiça do Trabalho; desenvol-
ver os trabalhos de elaboração, monito-
ramento e revisão do plano estratégico 
do Regional; formatar as propostas de 
revisão ou de formulação do plano estra-
tégico, para submissão ao Comitê Regio-
nal; propor diretrizes para comunicação e 
monitoramento da estratégia; estabelecer 
canal de comunicação constante com os 
polos regionais e demais unidades do 
Tribunal; promover reuniões, oficinas de 
trabalho, seminários etc, para desenvol-
vimento dos trabalhos de revisão ou de 
elaboração de plano estratégico; e VII - 
impulsionar e fomentar o monitoramento 
dos resultados dos indicadores por uni-
dade judiciária, a fim de promover sua 
contínua melhoria.

Compete aos polos regionais, por sua vez, 
coordenar os trabalhos dos representan-
tes de seus órgãos integrantes; represen-
tar as Varas Trabalhistas que os compõem, 

a) Comissões Regimentais Permanentes: 
o Regimento Interno do TRT7, em seu arti-
go 37, definiu as comissões permanentes 
como órgãos auxiliares da Presidência, 
conforme sua especialidade, que são as 
seguintes: 1) Comissão de Regimento In-
terno; 2) Comissão de Jurisprudência; 3) 
Comissão de Vitaliciamento; 4) Comissão 
de Informática; 5) Comissão de Planeja-
mento Estratégico; e 6) Comissão de Se-
gurança Institucional. Essas comissões, 
presididas pelo Presidente do TRT da 7ª 
Região, poderão sugerir-lhe normas e 
providências relativas à matéria de sua 
especialidade e manter entendimentos 
com outras autoridades ou instituições, 
por delegação do Presidente, nos assun-
tos que lhes são atinentes. 

b) Rede de Governança Colaborativa: é 
integrada pelos seguintes órgãos: Comi-
tê Regional de Planejamento Estratégi-
co Institucional, Comitê de Gestores e 4 
(quatro) Polos Regionais (Fortaleza, Qui-
xadá, Cariri e Sobral). 

Ao Comitê Regional compete promover 
o alinhamento do plano estratégico do 
Regional com os planos estratégicos do 
Poder Judiciário Nacional e da Justiça do 
Trabalho; estabelecer diretrizes regionais, 
alinhadas às nacionais, para os trabalhos 
do comitê de gestores e do comitê am-
pliado, com vistas à elaboração, monito-
ramento, controle e à revisão do planeja-
mento estratégico do Regional; promover 
reuniões, oficinas de trabalho, seminários 
para desenvolvimento dos trabalhos de 
revisão e elaboração de plano estratégico; 
consolidar e divulgar os padrões e as di-

setorizado para compor o relatório de 
atividades do Escritório de Projetos, com 
descrição do andamento dos projetos e 
ações executados pela STI. 

e) Ouvidoria: órgão destinado a promo-
ver o diálogo entre a comunidade e o Tri-
bunal Regional do Trabalho da 7ª Região, 
mediante o recebimento de denúncias, 
reclamações, críticas, dúvidas, sugestões 
e/ou comentários, visando à eficiência e 
ao aprimoramento dos serviços presta-
dos por esta Corte. 

f) Corregedoria Regional: é o órgão in-
cumbido da fiscalização, disciplina e 
orientação da administração da Justiça 
do Trabalho da 7ª Região sobre as Varas, 
seus juízes e serviços judiciários. Expe-
de recomendações afetas ao exercício 
da função jurisdicional; realiza correição 
anual junto às Varas Trabalhistas, bem 
como na Central de Mandados e na Divi-
são de Execuções Especiais, Hasta Pública 
Leilões Judiciais, procedendo ao acompa-
nhamento da evolução da produtividade 
das unidades, dos prazos médios para re-
alização de audiências e para prática de 
atos do Juiz e pela Secretaria, da evolução 
das unidades em relação às constatações 
da correição anterior, do cumprimento de 
determinações legais e do alcance de me-
tas nacionais do CNJ. 

g) Secretaria de Controle Interno: organi-
zada pelo Ato TRT7.GP 101/2005, destaca-
se dentro da estrutura de governança in-
terna revendo, fiscalizando e auditando, 
de modo independente, os atos da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial e de 
pessoal, dos setores administrativos des-
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te Tribunal, em consonância com o con-
junto de ações definidas no Plano Anual 
de Auditoria (PAA), devidamente aprovado 
pela Presidência deste Pretório, publica-
do no DEJT e disponibilizado na intranet e 
na internet deste Órgão. Sua atuação visa 
garantir a observância das orientações, 
normas e padrões técnicos aplicáveis aos 
trabalhos decorrentes das atividades dos 
órgãos e unidades de controle interno, 
bem como, as Orientações Normativas e 
Notas Técnicas expedidas pelos órgãos de 
controle externo (CNJ, CSJT e TCU).  

h) Tribunal Pleno, Presidência e Vice-
Presidência: compõem a chamada alta 
administração do Tribunal, e tem suas 
atribuições e competências definidas no 
Regimento Interno do Tribunal.

i) Outros órgãos diversos: Comissão de 
Acessibilidade a Pessoas com Deficiência; 
Comissão de Ética; Comissão Gestora do 
Plano de Logística Sustentável; Comissão 
Temporária para Definição de Política e 
Estrutura de Governança; Comissão Per-
manente de Acumulação de Cargos; Co-
missão Permanente de Sistematização; 
Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos; Comitê de Gestão de Riscos; 
Comitê de Gestão do Teletrabalho; Comi-
tês Orçamentários de 1º e 2º Graus; Co-
mitê de Segurança Institucional, Núcleo 
de Apoio à Execução, Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos etc. A Ouvidoria é o nosso prin-
cipal canal de comunicação com a socie-
dade. É um serviço destinado a promover 
o diálogo entre a comunidade e o Tribu-
nal Regional do Trabalho da 7ª Região 

mediante o recebimento de denúncias, 
reclamações, críticas, dúvidas, sugestões 
e/ou comentários, visando à eficiência e 
aprimoramento dos serviços prestados 
por esta Corte. 

2.3 PRINCIPAIS CANAIS 
DE COMUNICAÇÃO COM 
SOCIEDADE E DEMAIS 
PARTES INTERESSADAS

2.3.1 Ouvidoria 
A Ouvidoria é composta de Magistra-
dos escolhidos pelo Tribunal Pleno que 
exercem as funções de Ouvidor Geral e 
Ouvidor Geral Substituto, além de uma 
comissão de servidores designados pelo 
Presidente do Tribunal. Funciona no Me-
zanino do Anexo I, do Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª Região localizado na 
Rua Desembargador Leite Albuquerque, 
1077, no horário de 7:30 às 15:30 horas. 
Atualmente, a Ouvidora Geral é a Des. Fer-
nanda Maria Uchoa de Albuquerque e o 
Ouvidor Geral Substituto é o Des. Francis-
co José Gomes da Silva.

O acesso à Ouvidoria far-se-á pelos se-
guintes meios:

I - formulário próprio disponível no site;

II - formulários disponíveis na sede do 
Tribunal e nos Foros Trabalhistas, junto 
às caixas coletoras;

III - correspondência endereçada à Ou-
vidoria do Tribunal Regional do Traba-

lho ou entregue pessoalmente;

IV - tele-atendimento e tele-fax: (085) - 
3388-9308;

V - Telefone: 0800.280.1771.

Todas as manifestações deverão conter 
os seguintes dados:

I - identificação do manifestante;

II - endereço completo ou lotação, no 
caso de servidor;

III -meios disponíveis para contato (te-
lefone, fax, e-mail);

IV - informações sobre o fato e sua au-
toria;

V - indicação das provas de que tenham 
conhecimento;

VI - data e assinatura do manifestante. 

Estão excluídas da apreciação pela Ou-
vidoria as seguintes consultas:

I - aquelas atinentes a direitos traba-
lhistas, processuais e previdenciários;

II - manifestações anônimas (art. 5º, in-
ciso IV, da Constituição Federal);

III - aquelas cujas soluções dependam 
de recursos orçamentários e financei-
ros;

IV - para as quais exista recurso especí-
fico, inclusive reclamação correicional.

As manifestações serão registradas e 
apreciadas e, em se tratando de denún-
cias ou reclamações, a Ouvidoria diligen-
ciará para verificar o que efetivamente 
ocorreu, levando os fatos ao conhecimen-
to da Presidência do Tribunal, para as me-
didas que cada caso requeira.

As manifestações serão respondidas no 
menor prazo possível, com clareza e ob-
jetividade e a Ouvidoria manterá o in-
teressado sempre informado quanto às 
providências ou soluções efetivamente 
tomadas em relação a sua manifestação. 

2.3.2 Estatísticas 
Ouvidoria

MANIFESTAÇÕES POR TIPO

TIPO DE MANIFESTAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

 Denúncia 38 5,13%

Dúvidas/Consultas 303 40,89%

Elogio 9 1,21%

Pedido de Informações (Lei nº 12.527/2011) 107 14,44%

Reclamação 276 37,25%

Sugestão 8 1,08%

TOTAL DE OCORRÊNCIAS 741 100,00%

Tabela 1 Ouvidoria - Manifestações por Tipo
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2.3.3 Demais Canais

MANIFESTAÇÕES POR CANAL

CANAIS DE COMUNICAÇÃO QUANTIDADE PERCENTUAL 

E-mail ouvidoria@trt7.jus.br 11 1,48%

 Formulário Eletrônico (PROAD)Telefone 704 95,01%

Pessoalmente 4 0,54%

Telefone 22 2,97%

TOTAL DE OCORRÊNCIAS 741 100,00%

MANIFESTAÇÕES POR RESOLUÇÃO

MOTIVO DO ARQUIVAMENTO QUANTIDADE PERCENTUAL 

Arquivada por falta de informação do manifestante 42 5,99%

Desistência do manifestante 5 0,71%

Outros 49 6,99%

Solucionada 286 40,80%

Solucionada de imediato 319 45,51%

 TOTAL DE OCORRÊNCIAS 741 100,00%

Solucionado

40,80%

Solucionado de imediato

45,51%

Outros
6,99%

Arquivada por falta de Informação do Manifestante
5,99%

Desistência do Manifestante
6,99%

Manifestações 
por resolução

Tabela 2 Ouvidoria - Manifestações por Canal

Tabela 3 Ouvidoria - Manifestações por Resolução Figura 6 Gráfico-  Manifestações por Resolução

http://www.trt7.jus.br/
http://www.facebook.com/pages/Tribunal-Regional-do-Trabalho-da-7%C2%AA-Regi%C3%A3o/148692398514459
http://www.twitter.com/trt7ceara
https://www.youtube.com/trtceara


3 GESTÃO DE RISCOS E 
CONTROLES INTERNOS
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Objetivo Estratégico Oportunidades Riscos

Promover a melhoria da 
gestão de pessoas e da 
qualidade de vida

Permanência do servidor 
apto à aposentadoria

Restrições à reposição 
dos quadros de
magistrados e servidores

Aperfeiçoar a gestão de 
custos

Mapear os custos dos 
processos

Redução e contingencia-
mento de recursos
orçamentários

Aprimorar a infraestrutura 
e a governança de TIC

Processo Judicial eletrôni-
co - PJe e demais
sistemas processuais

Restrições orçamentárias
Quadro de pessoal de TIC

Assegurar a celeridade e a 
produtividade na
prestação jurisdicional

Melhoria contínua do 
sistema PJe/JT

Restrições à reposição 
dos quadros de
magistrados e servidores

Estimular a conciliação e 
as soluções alternativas 
de negociação de conflitos

Ampliação da atuação do 
CEJUSC

Restrições à reposição 
dos quadros de
magistrados e servidores

Gerenciar as demandas 
repetitivas e os grandes 
litigantes

Ampliação do alcance da 
prestação
jurisdicional

Restrições à reposição 
dos quadros de
magistrados e servidores

Impulsionar as execuções 
trabalhistas e fiscais

Efetiva entrega da presta-
ção jurisdicional

Restrições à reposição 
dos quadros de
magistrados e servidores

Fortalecer os processos de 
governança e o
combate à corrupção

Melhoria dos processos de 
trabalho

Restrições à reposição 
dos quadros de
magistrados e servidores

Assegurar a efetividade 
da prestação jurisdicional 
e garantir os direitos da 
cidadania

Cumprir a missão institu-
cional

Restrições à reposição 
dos quadros de
magistrados e servidores

3.1 MODELO DE GESTÃO DE RISCO

Tem como atribuições definir a Política de Gestão de Riscos e encaminhá-la ao Presiden-
te; fomentar práticas de gestão de riscos; monitorar a execução da Política de Gestão de 
Riscos; revisar a Política de Gestão de Riscos periodicamente; e estimular a cultura de 
gestão de riscos. 

Ainda não proposta e editada a Política de Gestão de Riscos, as considerações e análises 
pertinentes têm se dado pontualmente. 

Têm se encarecido o desenvolvimento, formalização e fortalecimento dos controles in-
ternos das unidades administrativas, mediante normatização de procedimentos, apro-
vação de modelos e checklists etc.

Ação que contribuirá significativamente para esse fim será o mapeamento dos proces-
sos do Regional, em fase preparatória de projeto correspondente. 

Gestores de
Processos

Gestores de
Processos

Gestores de
Processos

Gestores de
Processos

Gestores de
Processos

Gestores de
Processos

PRESIDÊNCIA

Comitê de Gestão de Riscos

Gestores dos riscos
Secretários, Diretores 

e Coordenadores

Gestores dos riscos
Secretários, Diretores 

e Coordenadores

Gestores dos riscos
Secretários, Diretores 

e Coordenadores

Figura 7 Figura 8



4 RESULTADOS DE
GESTÃO
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Objetivo Estratégico nº 9. (Prioritário) Assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e garantir os 
direitos da cidadania.

Indicador 13: Índice de Alcance de Metas (IAM): 
indicador sintético de resultado, que permitirá ao Judiciário Trabalhista 

aferir a sua efetividade a partir dos dados relativos ao alcance das metas
pertinentes aos demais objetivos estratégicos

da Justiça do Trabalho.

Meta 13: Atingir e manter pontuação entre 62 e 78 até 2020.

A meta 13 espelha o desempenho atingido pelo tribunal em todas
as metas acompanhadas.

Resultado em 2018: 100% da meta cumprida. 

O monitoramento dos resultados dos 
indicadores referenciados aos obje-
tivos estratégicos do TRT7 se dá por 
meio do Sistema de Gestão Estraté-
gica da Justiça do Trabalho – Sigest 
(instituído nos órgãos da Justiça do 
Trabalho por meio do Ato CSJT.GP.SG 
nº 419/2012 para ser uma ferramenta 
tecnológica para a medição, moni-
toramento e análise das estratégias 
definidas pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho e pelos Tribu-

nais Regionais do Trabalho) e a partir 
dos levantamentos de governança e 
gestão públicas do Tribunal de Con-
tas da União TCU (em 2018, Acórdão 
2699/2018-TCU-Plenário).

O SIGEST (consolida os Objetivos nºs 
2, 4, 5, 6, 7 e 9) propicia esse acom-
panhamento por meio de gráficos e 
faróis parametrizados de acordo com 
a polaridade do indicador (quanto 
maior melhor ou quanto menor me-

lhor) e com os graus de cumprimento 
mensais que permitem aos gestores a 
visualização dos resultados e, ainda, 
correções de curso que propiciem re-
sultados positivos para o TRT7 e para 
a sociedade.

No que se refere aos objetivos estra-
tégicos monitorados por meio dos 
iGOVs do TCU (Objetivo nº 1 - Objeti-
vo nº 3 e Objetivo nº 8), as avaliação 
são consolidadas em questionário e, 

as notas atribuídas são apresentadas 
em gráficos do tipo radar, variando de 
0 (0%) a 1 (100%). Em cada gráfico, os 
dados da organização em análise são 
enfatizados em azul. Em seguida são 
apresentadas as médias dos agrupa-
mentos aos quais a organização em 
análise pertence. A inserção dos da-
dos no SIGEST é de competência da 
Secretaria de Gestão Estratégica. 

4.1 VISÃO GERAL
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Figura 09  Diagrama Objetivo 1  Fonte:iGovPessoas

Este desafio está relacionado a políticas, 
métodos e práticas adotados na gestão 
de comportamentos internos, objetivando 
potencializar o capital humano. Considera 
programas e ações relacionados à avalia-
ção e ao desenvolvimento de competên-
cias gerenciais e técnicas; à valorização 
das pessoas; à promoção da saúde ocu-
pacional; à humanização das relações de 
trabalho; à modernização das carreiras e 
à adequada distribuição da força de tra-
balho. 

A apreciação para o TRT7 do iGov de Pesso-
as do TCU (indicador 1 do Objetivo Estraté-
gico 1) foi de 28% - estágio Inicial – a meta 
para 2018 era atingir o estágio intermedi-
ário. A Administração está monitorando as 
variáveis que impactam nessa apreciação 
para incrementar os resultados. Fonte: 
Acórdão TCU 2699/2018

Objetivo Estratégico nº 1 Promover a melhoria da gestão de pessoas e da qualidade de vida

Resultado em 2018: 
28% - Estágio inicial
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Figura 10  Tabela - Objetivo Estratégico nº 2

Objetivo Estratégico nº 2 Aperfeiçoar a gestão de custos

Utilização de mecanismos para alinhar as 
necessidades orçamentárias de custeio e 
investimentos ao aprimoramento da pres-
tação jurisdicional, atendendo aos prin-
cípios constitucionais da administração 
pública. Envolve estabelecer uma cultura 
de redução do desperdício de recursos 
públicos, de forma a assegurar o direcio-
namento dos gastos para atendimento das 
necessidades prioritárias e essenciais dos 
órgãos da justiça. 

O Índice de Execução do Orçamento dis-
ponibilizado é o indicador desse objetivo 
(indicador 2 do Planejamento Estratégico 
Institucional do TRT7). Conseguimos 
grau de cumprimento de 122% 
(a meta era 68,54% e o resultado 
atingido foi de 83,63%).
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Objetivo Estratégico nº 3 

Alcançar o uso racional dos instrumentos 
de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção, garantindo a confiabilidade, a integri-
dade e a disponibilidade das informações, 
dos serviços e dos sistemas essenciais da 
justiça, por meio do incremento e moder-
nização dos mecanismos tecnológicos, 
controles efetivos dos processos de segu-
rança e de riscos, assim como a otimiza-
ção de recursos humanos, orçamentários 
e tecnológicos.

O indicador (indicador 3 do TRT7) para 
esse objetivo é o iGov de TI do Tribunal de 
Contas da União. O resultado do Pla-
nejamento Estratégico Institucio-
nal do TRT7do do TRT7 foi de 60% 
- nível intermediário – e tal apre-
ciação garantiu o cumprimento da 
meta do planejamento estratégico 
institucional para 2018. Fonte: Acór-
dão TCU 2699/2018.

Figura 11  Gráfico Radial - Objetivo Estratégico nº 3

Aprimorar a infraestrutura e a governança de TIC 
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Objetivo Estratégico nº 4

Tem por finalidade materializar, na práti-
ca judiciária, o comando constitucional da 
razoável duração do processo. Trata-se de 
garantir a prestação jurisdicional efetiva e 
ágil, com segurança jurídica e procedimen-
tal na tramitação dos processos judiciais, 
bem como elevar a produtividade dos ser-
vidores e magistrados. 

Esse objetivo Planejamento Estratégico 
Institucional do TRT7 possui cinco indica-
dores.

Indicador 4
(Tempo médio de 

duração do processo 
no 2º grau - TMDP2)

Figura 12  Tabela - Objetivo Estratégico nº 4

Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Real i zado Previsto

291

97

194

0

D
ia

s



27

C
A

P.
 4

 |  
Re

su
lta

do
s 

de
 G

es
tã

o

Indicador 5 (Tempo médio de duração do processo no 1º grau -TMDP1)

Figura 13  Gráfico - Indicador 5 

Indicador 7 (Índice de Processos Antigos – IPA)

Figura 14  Gráfico  - Indicador 7
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Indicador 8 (Índice de Ações Coletivas Julgadas – IACJ)

Figura 15  Gráfico - Indicador 8

Figura 16  Gráfico - Indicador 8
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Visa estimular a comunidade a dirimir suas contendas sem necessidade de processo judicial mediante conciliação, mediação e arbitragem.

Objetivo Estratégico nº 5

Meta 9:  Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento

Indicador 9 (Índice de Conciliação – Fase de conhecimento - ICONc)

Figura 17  Gráfico - Indicador 9

Estimular a conciliação e as soluções alternativas de negociação de conflitos

i

Meta 3: Aumentar os casos solucionados por conciliação (1º grau)

Aumentar o índice de conciliação na fase de conhecimento, em relação ao percentual do biênio 2013/2014,

em 2 pontos percentuais, no ano corrente, com cláusula de barreira de 48%
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Objetivo Estratégico nº 6

Visa reverter a cultura da excessiva judicialização, com a proposição de inovações legislativas, a criação e a aplicação de mecanismos para penalizar a liti-
gância protelatória, bem como o monitoramento sistemático dos assuntos repetitivos e dos grandes litigantes. 

Meta 10:  Identificar e reduzir em 2% o acervo dos dez maiores litigantes em relação ao ano anterior, até 2020.

Indicador 10: Índice de Redução do Acervo dos Maiores Litigantes (IRA)

Figura 18  Gráfico - Indicador 10

Gerenciar as demandas repetitivas e os grandes litigantes.

i
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Meta 11:  Baixar pelo menos 92% da quantidade de execuções iniciadas no período.

Indicador 11: Índice de Execução (IE)

Figura 19  Gráfico - Indicador 11

Implantar ações visando à efetividade das ações judiciais, propiciando a recuperação de bens e valores aos cofres públicos (execuções fiscais) e a solução 
definitiva dos litígios trabalhistas. i

Objetivo Estratégico nº 7 Impulsionar as execuções trabalhistas e fiscais

Meta 5: Impulsionar processos à execução (1º grau)

Baixar pelo menos 92% do total de casos novos de execução no ano corrente
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Objetivo Estratégico nº 8 Fortalecer os processos de governança e o combate à corrupção

Meta 12:  Atingir o nível de 
capacidade aprimorado, até 

2020, na avaliação iGov. 

Meta para 2018: Estágio inicial

iGov 2018: Estágio Inicial.

Fonte: Acórdão TCU 2699/2018

Figura 20  Gráfico - Objetivo Estratégico nº 8



5 ALOCAÇÃO DE 
RECURSOS E ÁREAS 
ESPECÍFICAS DE GESTÃO
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5.1 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, 
disponibilizou recursos no montante de 
R$ 419,5 milhões para o TRT7, no exercício 
financeiro de 2018. No aludido exercício 
não houve cancelamento de dotações or-
çamentárias. Por outro lado, na Ação Or-
çamentária de Contribuição da União para 
custeio Regime Previdência Servidores Pú-
blicos (Patronal PSSS) houve um bloqueio 
pela SOF/Executivo na cifra de R$ 3,4 mi-
lhões.

Os recursos ordinários, contemplados pela 
Lei Orçamentária Anual acima citada, fo-
ram distribuídos de acordo com a seguinte 
estrutura de gastos:

Despesas com pessoal e encargos sociais: 
despesas com pessoal ativo, inativo, pen-
sionistas e despesas de contribuição pa-
tronal.

Despesas com benefícios: despesas in-
corridas para pagamentos de auxílios aos 
servidores e magistrados e aos seus de-
pendentes, quando for o caso (transporte, 
alimentação, pré-escolar, natalidade, fu-
neral, médica e odontológica).

Despesas de custeio: despesas necessárias 
para prestação jurisdicional e à manuten-
ção da máquina administrativa.

Despesas de investimento: dotações apli-
cadas para aumento do patrimônio do 
órgão, tais como bens permanentes, mate-
riais, aquisição de sistemas de TIC, obras, 
dentre outros.

Figura 21  Distribuição das despesas do TRT7ª Região em 2018 (UO 15108) 
Fonte: SIAFI/Tesouro Gerencial

5.1.1 Execução 
orçamentária
Os recursos iniciais discriminados foram 
insuficientes para honrar todos os com-
promissos deste Regional até o final do 
exercício, tornando-se necessária a aber-
tura de créditos suplementares. 

Todos os créditos suplementares recebi-
dos para o grupo de despesas 4 (Investi-
mentos) e 3 (Outras Despesas Correntes) 
- à exceção das despesas obrigatórias de 
benefícios - ocorreram através de ofere-
cimento de recursos de outras ações su-
peravitárias, não dando causa, portanto, à 
ampliação do montante total autorizado 
para as despesas primárias de que trata o 
artigo 107, § 1º, incisos I e II e §5º do ADCT. 

Os créditos para suplementação da do-
tação do grupo de despesas 1 (Pessoal e 
Encargos Sociais) foram efetivados por ini-
ciativa do CSJT com recursos provenientes 
da compensação de 0,25% do limite do Po-
der Executivo estabelecida no artigo 107, § 
7º e 8º, do ADCT.

No exercício de 2018, foram recebidos 
créditos suplementares no valor total de 
R$ 19,04 milhões, perfazendo um total de 
dotação autorizada de R$ 438,54 milhões. 
Desse montante, foram empenhadas R$ 
425,3 milhões, liquidadas R$ 422,1 milhões 
e pagas despesas no volume de R$ 422,09 
milhões, valor esse equivalente a 96,25% 
da dotação atualizada. Conquanto acima 
do patamar de 95%, sua execução foi leve-
mente inferior que a do exercício de 2017 
(97,07%).

Dotação inicial - UO 15108
R$ 419.502.924,00
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Ano Despesa Dotação
 autorizada Empenhado Liquidado Pago RP pago*

2018

Pessoal e Encargos Sociais 377.751.990 369.807.605 367.917.042 367.917.042 758.457

Benefícios 21.493.833 21.322.845 21.303.816 21.303.816 168.047

Custeio 34.602.918 31.153.288 29.949.368 29.940.314 673.245

Investimentos 4.696.207 3.040.069 2.952.228 2.924.003 2.700.726

Total 438.544.948 425.323.806 422.122.454 422.085.175 4.300.475

2017

Pessoal e encargos sociais 379.202.774 376.465.818 372.916.828 372.916.828  527.307

Benefícios 22.952.390 22.517.243 21.912.165 21.912.165 567

Custeio 30.809.641 29.431.647 28.414.762 28.414.376 1.773.621

Investimentos 4.186.000 3.825.799 1.145.578 1.094.688 1.884.771

             Total 437.150.805 432.240.507 424.389.334 424.338.057 4.186.265

Tabela 4 - Dotação e execução das despesas do 
UO 15108 - exercícios 2018 e 2017  (*) Compreendem os restos 
a pagar processados e não processados pagos.

Figura 22

Despesas de Benefícios
(Grupo 3)

Aux. Alimentação

R$ 11.143.981,60

Assist. Médica-Odontólogica

R$ 7.889.879,00

Assist. Pré-Escolar
R$ 2.134.264,50

Aux. Funeral e Natalidade
R$ 76.358,45

Aux. Tansporte

R$ 59.332,43

Investimentos
(Grupo 4)

Obras-projetos

R$ 11.750,00

Sistemas
Informatizados

R$ 1.401.474,31

Equip. e Material Permanente
R$ 1.510.778,86

Ativos
vencimentos e vantagens

60,18%

Demais
Despesas

2,42%

Sentenças
Judiciais

0,65%

Contribuições
Patronais

11,08%

Inativos
e Pensionistas

25,67%Despesas 
de Pessoal
e Encargos 
Socias
(Grupo 1)
/em milhões

R$ 221,4 mi/

R$ 94,4 mi/

R$ 40,8 mi/

R$2,4 mi/

R$8,8 mi/

Serviços de
Terceiros PJ

23,4%

Demais
Despesas

10%

Sentenças
Judiciais

13,3%

Diárias e
Passagens

4,8%

Locação de mão de
obra tercerizada

27%Despesas 
de Custeio
(Grupo 3)
/em milhões

R$ 7,02 mi/

Serviços de
Terceiros pf

12,9%

Serviços 
de TIC

8,6%

R$3,85mi/

R$2,58mi/

R$ 8,07 mi/

R$ 1,45 mi/

R$3,97mi/

R$3 mi/
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Elemento de despesa (GND1) 2018 2017

11-Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 218.497.826 208.777.077 

01-Aposent.RPPS, reser.remuner. 
e refor.militar

75.576.693 70.550.751 

13-Obrigações patronais 40.623.215 39.592.536 

03-Pensões do RPPS e do militar 18.849.845 18.223.364 

Demais Elementos 14.369.463 35.773.100

Total 367.917.042 372.916.828

Elemento de despesa (GND4) 2018 2017

52-Equipamentos e material permanente 1.510.779 605.417

40-Tecnologia da informação e  comunicação 1.401.474 -

51-obras e instalações 11.750 483.638

Demais elementos - 5.634

Total 2.924.003 1.094.688

Elemento de despesa 
(GND3) 2018 2017

46-Auxílio-alimentação 11.143.982 11.084.913

93-Indenizacoes e 
      restituições

9.049.638 8.996.131

37-Locação de mão de obra 8.071.923 7.619.134

39- Outros serviços de 
      terceiros PJ

7.018.809 10.823.119

91- Sentencas judiciais 3.971.448 3.992.490

36- Outros serviços de
       terceiros PF

3.846.190 1.080.177

Demais Elementos 8.142.140 6.730.577

Total 51.244.130 50.326.541

Valores Pagos por grupo e elemento de despesa Despesas pagas por fonte de recursos

5.1.2 Execução Física 
e  Financeira

O valor total pago no exercício de 2018 im-
portou em R$ 422,09 milhões, dos quais 
87,2% corresponderam a despesas de pes-
soal e encargos sociais. Considerando os 
pagamentos de obrigações decorrentes de 
empenhos emitidos em anos anteriores 
(restos a pagar) na quantia de R$ 4,3 mi-
lhões, a execução financeira total se ele-
vou para R$ 426,39 milhões. 

Os dados do acompanhamento físico-fi-
nanceiro das ações orçamentárias quan-
tificam a produção de bens e serviços 
ofertados à sociedade, indicados pelos 
produtos das ações e dos planos orçamen-
tários, coletando informações referentes à 
efetiva entrega dos produtos orçamentá-
rios. Da análise do quadro de indicadores 
e do gráfico abaixo, verifica-se que o Tribu-
nal Regional do Trabalho da 7ª Região foi 

exitoso em praticamente todas as metas 
estabelecidas na Lei Orçamentária Anu-
al/2018, em ambos os graus de jurisdição, 
inclusive superando em até mais de 20%. A 
exceção consiste no não cumprimento de 
três das onze metas definidas (Apreciação 
de causas – processos julgados – 96%, For-
mação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
– 89%, e Auxílio Transporte de Civis – 61%. 
Todos os dados e informações foram tem-
pestivamente encaminhados para a Secre-
taria do Tesouro Nacional por intermédio 
do Sistema SIOP.

Figura 23
Tabela 5 - Elementos de Despesa - GND1

Tabela 6 - Elementos de Despesa - GND3

Tabela 7- Elementos de Despesa - GND4
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Execução 
Física

Execução 
Financeira

Ação Orçamentária Plano Orçamentário Meta LOA Unidade medida Realizado Resultado Valores pagos

4256 – Apreciação de  Causas na Justiça 
do Trabalho – 0023 no Estado do Ceará

4256 – Apreciação de  Causas na Justiça do 
Trabalho

79.840 Processo julgado
 unidade 76.374 96% 26.950.076,00

0000 -  Apreciação de  Causas na Justiça do 
Trabalho

- - - 24.435.323,00

0001 - Manutenção e Gestão dos Serviços e 
Sistemas de TI

2 Sistema mantido 2 100% 1.216.568,00

0002 – Capacitação de Recursos Humanos 600 Servidor capacitado 734 122% 904.362,00

0005 – Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados

83 Magistrado capacitado 74 89% 393.823,00

2004 – Assistência Médica e Odontoló-
gica aos Servidores – 0023 no Estado 
do Ceará

2004 – Assistência Médica e Odontológica aos 
Servidores

2.995 Pessoa beneficiada 3.180 106% 7.889.879,00

212B – Benefícios Obrigatórios aos 
Servidores Civis, Empregados, Militares 
e seus Dependentes – 0023 no Estado 
do Ceará

212B – Benefícios Obrigatórios aos Servidores 
Civis, Empregados, Militares e seus depen-
dentes 

- - - 13.413.936,00

0001 – Assistência Pré-Escolar 248 Pessoa beneficiada 257 104% 2.134.264,00

0003 – Auxílio Transporte de Civis 28 Pessoa beneficiada 17 61% 59.332,00

0005 – Auxílio Alimentação de Civis 1.046 Pessoa beneficiada 1.042 100% 11.143.982,00

0009 – auxílio Funeral e Natalidade de Civis - - - 76.358,00

216H – Ajuda de Custo para Moradia ou 
auxílio-moradia a Agentes Públicos – 
0023 no Estado do Ceará

216H – Ajuda de Custo para Moradia ou 
auxílio-moradia a Agentes Públicos

76 Agente público 
beneficiado – unidade 76 100% 3.971.448,00

0000 – Ajuda de Custo para Moradia a Agen-
tes Públicos – Despesas diversas

- - - 998.123,00

AMMM – Ajuda de Custo para Moradia a Ma-
gistrados e Membros do Ministério Público

- - - 2.973.325,00

2549 – Comunicação e Divulgação Insti-
tucional – 0023 no Estado do Ceará

0000 – Comunicação e Divulgação 
Institucional

869 Matéria veiculada – 
unidade 1.033 119% 292.883,00

4224 – Assistência Jurídica a Pessoas 
Carentes – 0023 – no Estado do Ceará

0000 – Assistência Jurídica a Pessoas Caren-
tes

1.850 Pessoa assistida - 
unidade 2.446 132% 1.649.910,00

Tabela 8 - Execução física e financeira em 2018
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No que diz respeito à ação orçamentária 
4224 – Assistência Jurídica a Pessoas Ca-
rentes, decorrentes de perícias judiciais, 
cuja parte é beneficiária da justiça gra-
tuita, registrem-se os esforços envidados 
pela Divisão de Orçamento e Finanças com 
o fito de se efetuarem os pagamentos re-
gularmente. Importa mencionar que o atu-
al fluxo do procedimento contém gargalos 
que prejudicam sua eficiência, consoante 
indicado em resposta à Auditoria do CSJT, 
uma vez que não se dispõe de um sistema 
informatizado para gestão e pagamento 
das perícias judiciais. Atualmente cada 
Vara do Trabalho instrui um processo ad-
ministrativo para cada perícia, tornando o 
processo bastante manual e suscetível de 
falhas. Ainda assim, no exercício de 2018, 
foram pagos 2.446 processos administra-
tivos, num montante de R$ 1.649.910,00, 
incluídas as despesas com contribuição 
patronal, tendo sido utilizado 100% da do-
tação orçamentária atualizada para esta 
finalidade. 

5.1.3 Inscrições em restos 
a pagar

No exercício financeiro de 2018, foi inscrito 
e reinscrito o estoque de R$ 6,34 milhões 
de restos a pagar (RP), no que tange a esta 
UPC (Unidade Orçamentária 15108), repre-
sentando um decréscimo de R$ 3,7 milhões 
(36,8%) em relação à inscrição ocorrida 
para o exercício de 2017 (R$ 10 milhões). Os 
recursos em restos a pagar inscritos foram 
assim distribuídos por grupo de despesas: 
R$ 4,56 milhões em despesas de pessoal, 
R$ 1,66 milhões em despesas de custeio e 
R$ 116 mil em despesas de investimentos.

Com o advento da Emenda Constitucional 
nº 95/2016 que instituiu o Novo Regime 
Fiscal, regulamentado no âmbito da Justi-
ça do Trabalho pelo Ato Conjunto TST.CSJT 
nº 10/2018, os limites de pagamento para 
cada órgão deverão observar os restos a 
pagar pagos no exercício, ou seja, os RP 
pagos no exercício concorrem com os pa-

Figura 24  - Percentual de cumprimento das metas físicas em 2018 por Ação Orçamentária/Plano Orçamentário

Figura 25 - Evolução do estoque de RP – TRT7ª Região – 2014 a 2018 
Percentual do RP x orçamento (dotação atualizada)

gamentos do próprio orçamento.

O Gráfico a seguir informa a evolução do 
estoque de restos a pagar nos últimos 5 
anos. Verifica-se uma redução de 36,8% 
em relação ao ano de 2017, valendo des-
tacar que seu percentual em relação ao 
orçamento deste Tribunal é o menor da 
série (1,53%).

A redução do estoque de RP pode ser atri-
buída a importantes fatores, tais como: 
limitação de prazo para empenho e paga-
mento para os dias 19/12 e 28/12, respecti-
vamente (Ato Conjunto TST.CSJT nº 10/2018 
e Memo Circular TRT7.DG nº 5/2018), esfor-
ço em conjunto com os gestores visando 
o cancelamento dos RP inscritos, aumento 
dos pagamentos de RP inscritos e redução 
das novas inscrições em RP.

5.1.4 Limite de pagamento
de despesas primárias

Considerando os parâmetros estabeleci-
dos pela Emenda Constitucional nº 95/16, 
bem como as orientações contidas no 
Ato Conjunto TST/CSJT nº 10/2018, foram 
divulgados os limites de pagamentos de 
despesas primárias, no exercício de 2018, 
correspondentes à dotação inicial aprova-
da na LOA para cada Unidade Orçamentá-
ria no Sistema Integrado de Administração 
Financeira – SIAFI, podendo ser atualizada 
a depender das alterações orçamentárias. 
Para fins de apuração de limite de paga-
mentos, consideraram-se, também, os res-
tos a pagar pagos no exercício.
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Neste mesmo normativo, foi antecipada a 
data limite para emissão de notas de em-
penho para o dia 19 de dezembro, assim 
como emissão de ordens bancárias, para o 
dia 28 de dezembro de 2018.

Para esta UPC (UO 15108), foi atribuído um 
limite de pagamentos de R$ 391.659.086,00, 
desconsiderado desse montante o valor 
relativo às despesas financeiras - con-
tribuição da União, de suas Autarquias e 
Fundações para o custeio do Regime de 

5.1.5 Despesas por Modalidade de Contratação

GND Despesas pagas Restos a pagar pagos Totais

4 2.924.003,17 2.700.726,11 5.624.729,28

3 51.244.129,66 841.291,95 52.085.421,61

1 327.454.164,95 758.456,85 328.212.621,80

Total 381.622.297,78 4.300.474,91 385.922.772,69

Previdência dos Servidores Públicos Fe-
derais (Ação 09HB). O montante de paga-
mentos realizados em 2018 – incluídos os 
pagamentos decorrentes de restos a pa-
gar pode ser verificado na tabela a seguir 
(R$ 385.922.772,69), registrando-se que foi 
observado o referido limite, em atenção, 
inclusive, ao Ofício Circular SEOFI/CSJT nº 
2/2018.

A tabela 10 demonstra a despesa realiza-
da por modalidade de contratação, nos 
exercícios de 2017 e 2018, atinentes às Leis 
nºs 4.320/64, 8.666/93, 10.520/2002, e suas 
alterações, e ao Decreto nº 93.872/86, se-
gregadas em despesas empenhadas, liqui-
dadas e pagas no exercício, de recursos 
próprios desta UPC.

Verifica-se que a execução da despesa 
empenhada na modalidade de contra-
tação previstas na Lei nº 8.666/93, na Lei 
nº 10.520/02 (Pregão) e no Decreto nº 
5.450/05 (Pregão Eletrônico), representou  
80% em 2018, superior ao percentual de 
75% no exercício de 2017, o que reforça a 
preferência desta UPC pelas contratações 
mediante Pregão, em sua forma eletrôni-
ca, por entender-se que esta modalida-
de de licitação possibilita a obtenção de 
melhores preços para a Administração 
Pública, face à universalidade e a rapidez 
das informações por meio da utilização da 
Internet, bem como a redução de custos 

administrativos envolvidos nos procedi-
mentos licitatórios. Não houve execução 
de despesas na modalidade concorrência, 
tomada de preços ou convite, no exercício 
de 2018.

As contratações diretas por dispensa e 
inexigibilidade de licitação foram devida-
mente fundamentadas com base nos arti-
gos 24 e 25 da Lei nº 8.666/1993, respec-
tivamente, e ratificadas pela autoridade 
competente desta UPC, correspondendo 
a 15% e 5% do valor total empenhado das 
contratações realizadas em 2018. As con-
tratações efetivadas com supedâneo nos 
referidos artigos da Lei de Licitações cor-
respondem, principalmente, às despesas 
com locação de imóveis, fornecimento de 
energia elétrica, fornecimento de água e 
esgoto, serviços postais, entregas e enco-
mendas – ECT, serviço de TIC, contratação 
de serviços de treinamento, dentre outros.

Observa-se que não se aplica modalidade 

Modalidade de 
contratação

2018 2017

Empenhado Liquidado Pago Empenhado Liquidado Pago

Pregão 21.036.510 19.924.756 19.888.487 18.823.257 15.335.496 15.284.364

Dispensa de licitação 3.949.630 3.875.948 3.875.948 4.653.291 4.596.572 4.596.428

Inexigibilidade 1.308.540 1.260.304 1.260.304 1.243.794 1.194.819 1.194.819

Tomada de preço - - - 527.401 473.949 473.949

Suprimento de fundos - - - - - -

Consulta - - - - - -

Sub-Total 26.294.680 25.061.008 25.024.738 25.247.744 21.600.837 21.549.560

Despesas de pessoal 369.807.605 367.917.042 367.917.042 376.465.818 372.916.828 372.916.828

Diárias 926.444 926.444 926.444 839.653 839.653 839.653

Benefícios 21.322.845 21.303.816 21.303.816 22.517.243 21.912.165 21.912.165

Outros 6.972.232 6.914.144 6.913.134 7.170.049 7.119.851 7.119.851

Total de despesas 425.323.806 422.122.454 422.085.175 432.240.507 424.389.334 424.338.057

2017

Dispensa de licitação
18% /R$ 4.653.291

Tomada de preço
2%R$ 527.401/

Inexigibilidade
5%R$ 1.243.794/

Pregão

75%R$ 527.401/

Tabela 9 - Montante pago em 2018 – UO 15108 – TRT7ª Região  
OBS: GND – Grupo Natureza de despesas. 1 – Pessoal e encargos 3 - Despesas correntes; GND 4 - Despesas de capital.
Fonte: SIAFI/Tesouro Gerencial

Tabela 10 - Unidade Orçamentária: 15108 - Valores em R$   Fonte: SIAFI/Tesouro Gerencial

Figura 26 - Gráficos de despesas empenhadas por modalidade de licitação (valores em R$)
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de contratação para as despesas de pes-
soal e encargos sociais, diárias, benefícios, 
que compõem a parte inferior do quadro. 

As despesas incorridas com diárias com-
preendem valores pagos a magistrados, 
servidores e a colaboradores eventuais. 
Essa despesa apresentou incremento de 
aproximadamente 10,3% em relação ao 
exercício de 2017, muito embora seu volu-
me permaneça representando percentual 
inferior a 0,5% das despesas executadas.

No grupo Outros estão reunidas, entre ou-
tras, as despesas com indenizações e res-
tituições a servidores, despesas de custeio 
a magistrados, assistência jurídica gratuita 
a pessoas carentes, bem como outras sem 
enquadramento nas leis acima citadas e 
empenhadas na modalidade “não se apli-
ca” no Grupo de Natureza de Despesa 3.

5.1.5 Suprimento de fundos
Os adiantamentos concedidos a título de 
suprimento de fundos, são destinados a 
servidores habilitados para a execução de 
despesas excepcionais e/ou emergenciais, 
que não puderam se submeter ao proces-
so normal de compra, conforme preceitua 
a Lei nº 8.666/93 e demais dispositivos 
correlatos, quais sejam, art. 68 e 69 da Lei 
nº 4.320/64 c/c art. 45 a 47 do Decreto nº 
93.872/86. No exercício de 2018, esta UPC 
não realizou transações por intermédio de 
suprimento de fundos.

5.1.6 Evolução do 
orçamento TRT7ª Região
Evidencia-se dos referidos gráficos (Figura 
27) que a dotação destinada para benefí-
cios (auxílio alimentação, médico-hospi-

rio da época. Na proposta orçamentária de 
2019 encaminhada em julho/2018, como se 
pode notar no gráfico, sinaliza-se também 
um cenário de redução das despesas de 
custeio das atividades previsto para 2019 
de R$ 6,3 milhões (-16,1%).

De acordo com as regras previstas na 
Emenda Constitucional 95/2016, foi utiliza-
do o indexador IPCA acumulado de 4,39% 
na Proposta Orçamentária de 2019, bem 
como mantida a regra de compensação do 
0,25% do Poder Executivo, previsto no art. 
107 § 7º e 8º da aludida Emenda Constitu-
cional. 

Conforme se observa no quadro a seguir, 
a proposta orçamentária do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 7 Região para o 
exercício de 2019 reduziu 1,0% no total em 
relação à LOA/2018. A redução só não foi 
maior em face do acréscimo decorrente da 
implantação da última parcela do reajuste 
de servidores.

Por fim, merece registrar que o aperfei-
çoamento do Sistema Integrado de Ad-
ministração Orçamentária e Financeira da 
Justiça do Trabalho (SIGEO-JT), implanta-
do neste Tribunal em 2014 e atual siste-
ma nacional pelo Ato Conjunto TST.CSJT.
GP 19/2015, permitiu uma melhor gestão 
orçamentária e financeira, notadamente 
quanto à elaboração das propostas orça-
mentária prévia e definitiva, bem como 
suas respectivas remessas à setorial orça-
mentária (CSJT). Outro ponto que merece 
destaque diz respeito ao auxílio à melho-
ria da gestão em questão, por disponibili-
zar aos gestores visão mais acessível dos 
dados orçamentários e financeiros numa 
interface mais dinâmica.

talar, auxilio pré-escolar etc) permaneceu 
praticamente em patamar constante, com 
pequena variação ao longo do período. 
Por outro lado, as despesas para custeio 
das atividades sofreu uma significativa re-

dução no exercício de 2016 da ordem de R$ 
8,2 milhões (-22%), decorrente dos cortes 
em toda a Justiça do Trabalho, o que ne-
cessitou ações urgentes da Administração 
para compatibilizar o orçamento ao cená-
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5.1.7  ESOCIAL/EFD-REINF

O eSocial (Sistema de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas) e o EFD-REINF (Escrituração 
Fiscal Digital de Retenções e Outras Infor-
mações Fiscais são dois grandes projetos 
que irão impactar a Administração Pública, 
haja vista que irão reduzir custos e tempo 
da área contábil, financeira e de folha de 
pagamento durante a execução das obri-
gações fiscais, previdenciárias e trabalhis-
tas. Aquele primeiro foi instituído pelo De-
creto nº 8.373 de 11 de dezembro de 2014. 

O eSocial envolverá a geração de informa-
ções relativas ao empregado, estagiário, 
trabalhadores sem vínculo e contribuin-
te individual, ao passo que o EFD-REINF 
contemplará informações de cunho fis-
cal, como, por exemplo, valores de notas 
fiscais e de retenções de tributos: INSS, 
CPRB, IR, CSLL, PIS/PASEP e COFINS de 
prestadores de serviços. 

Segundo a IN RFB nº 1.701/2017, em seu 
art. 1º, ficou instituída a Escrituração Fiscal 
Digital de Retenções e Outras Informações 

Fiscais (EFD-Reinf). De acordo com o cro-
nograma do grupo gestor nacional, altera-
do em outubro/2018 por meio da Resolu-
ção CDES nº 05, a obrigação de enviar os 
dados para o eSocial e para o EFD-REINF 
para os órgãos públicos ocorrerá em 2020, 
inicialmente com os dados de cadastro de 
fornecedores, e, os demais dados, a de-
pender de resolução específica, a ser pu-
blicada posteriormente.

No que tange ao EFD-REINF, a Divisão de 
Orçamento e Finanças vem adotando as 
medidas necessárias para se apropriar 
dos conhecimentos, leiautes e eventos 
obrigatórios. De se ressaltar a participa-
ção de servidores no evento sobre o EFD-
REINF ocorrido em Brasília, no período de 
20 a 22/8/2018, promovido pelo CNMP em 
parceria com a Receita Federal e CSJT. No 
âmbito da Justiça do Trabalho foi desen-
volvido e adotado o Sistema Integrado de 
Gestão Orçamentária e Financeira da Justi-
ça do Trabalho (SIGEO-JT) como referência 
para escrituração dos dados para poste-
rior envio à Receita Federal.

Despesas LOA 2018 (1) Proposta 2019 (2) Variação2018/2019

 Pessoal  359.061.815   360.934.297 1.872.482      0,5%

 Atividades 39.299.125 32.973.086 -6.326.039     -16,1%

 Benefícios  21.141.984  21.530.714 388.730        1,8%

 Projetos  -    -    -   - 

TOTAL  419.502.924  415.438.097 -4.064.827   -1,0%

Tabela 11- Proposta orçamentária TRT7 2019 
Nota: Atividades compreendem as despesas de custeio e investimentos.
(1) LOA 2018 - Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018.
(2) Enviada dia 19/7/2018, através do Sistema SIGEO.

5.1.8  Precatório e Requisi-
ções de pequeno valor

Os créditos orçamentários oriundos de 
destaque (descentralizações externas) de 
Órgãos da Administração Direta e Indireta 
foram destinados ao pagamento de pre-

catórios da Justiça do Trabalho, cadastra-
dos no SIAFI pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho – CSJT. Do montante 
autorizado na Ação 0005 - Cumprimento 
de Sentença Judicial Transitada em Julga-
do – consignou-se para o cumprimento de 
precatórios o valor de R$8.173.971,00. No 
tocante às provisões (descentralizações 

Ação Governo Unidade 
Orçamentária

Provisão /
Destaque Empenhado Liquidado Pago

0005-Sentencas 
judiciais transi-
tadas em julgado 
(precatórios)

53204 - Departa-
mento Nac. de Obras 
contra as Secas

43.371,00 43.371,00 43.371,00 43.371,00

26233 - Universidade 
Federal do Ceará

995.555,00 995.555,00 995.555,00 995.555,00

71103 - Encargos 
financ.da Uniao-
sentencas judiciais

7.135.045,00 7.135.044,38 7.135.044,38 7.135.044,38

0625-Sentencas 
judiciais transita-
das em julgado de 
pequeno valor

71103 - Encargos 
financ.da uniao-
sentencas judiciais

1.294.160,00 1.245.284,29 1.245.284,29 1.245.284,29

Total 9.468.131,00 9.419.254,67 9.419.254,67 9.419.254,67

Figura 28

Tabela 12 



42

C
A

P.
 5

  | 
 A

lo
ca

çã
o 

de
 R

ec
ur

so
s 

e 
Ár

ea
s 

es
pc

ia
is

 d
e 

G
es

tã
o

internas) para pagamento de RPV, foi des-
centralizada a cifra de R$ 1.294.160,00.

De um modo geral, não tem ocorrido óbi-
ce em se dar cumprimento à execução dos 
pagamentos de precatórios da União e 
Requisições de Pequeno Valor (RPV), visto 
que, até agora, os recursos requeridos têm 
sido repassados no devido tempo, permi-
tindo, assim, que todos os precatórios e 
RPVs sejam pagos. Os eventuais créditos 
orçamentários disponíveis decorrem do 
fato de a projeção da atualização mone-
tária dos valores requeridos apresentar-se 
maior do que a efetivamente realizada na 
ocasião do pagamento e/ou reenquadra-
mento do RPV em precatório em face da 
atualização de seu valor.

5.1.9 Desafios e Riscos

► Cenário de restrição orçamentária em 
face da vigência da EC nº 97/2016, que 
autoriza o limite orçamentário à varia-
ção do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA;

► Limitações de execução financeira, 
haja vista que os limites de pagamento 
devem observar os restos a pagar pagos 
no exercício;

► Redução em 17,7% das despesas dis-
cricionárias desta UPC, na proposta or-
çamentária de 2019 em relação ao exer-
cício de 2018;

► Quadro expressivo de servidores em 
processo de aposentadoria;

► Vigência do atual concurso público de 
servidores sem uma perspectiva efetiva 
de nomeação, em face das restrições or-
çamentárias;

De modo a mitigar esses riscos, a Admi-
nistração vem repensando ações, quais 
sejam, foram priorizados investimentos 
em 2018, com o fito de reduzir despesas 
continuadas de manutenções;

► Avaliação e proposição de alterna-
tivas em relação às despesas públicas, 
para maior racionalização e ajuste às 
restrições fiscais; 

► Revisar os modelos das contratações 
visando alternativas mais eficientes em 
relação ao gasto público;

► Conscientizar os servidores quanto 
ao cenário restritivo, o que foi apresen-
tado por meio do programa Administra-
ção Itinerante desta Administração;

► Fortalecer ações internas para utiliza-
ção do consumo consciente, tais como 
exemplo o Plano de Logística Sustentá-
vel.
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5.2 GESTÃO DE PESSOAS

5.2.1 Conformidade Legal:
 

A conformidade nos processos de Gestão 
de Pessoas é realizada pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas através do controle e 
entrega das declarações de Bens e Rendas 
/ autorizações de acesso dos servidores/
magistrados, do controle e acompanha-
mento dos registros de informações no 
E-Pessoal, do atendimento das determina-
ções e recomendações dos Órgãos de Con-
trole. No ano de 2018 todos os servidores 
entregaram a declaração de acesso, con-
forme dispõe a Lei Nº 8730, de 10/11/93, 
os atos de admissão, aposentadoria e con-
cessão de pensão civil foram devidamente 
registrados no Sistema E-Pessoal.

5.2.2 Avaliação da força de 
trabalho: distribuição dos 
servidores por faixa salarial, 
gênero, deficiência, etnia, fai-
xa etária, situação funcional, 
carreira, área de trabalho e 
unidade de exercício;

Força de trabalho

Tipologias dos Cargos
Lotação

Ingressos no 
Exercício

Egressos no 
Exercício Autori-

zada Efetiva

1.   Servidores em Cargos 
Efetivos (1.1 + 1.2)

1007 1097 27 35

1.1.   Membros de poder e
agentes políticos 

83 82 0 1

1.1.1 Desembargadores 14 14 1 1

1.1.2 Juízes Titulares de Varas 37 36 0 1

1.1.3 Juízes Substitutos 32 32 0 0

1.2.   Servidores de Carreira 
(1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4+1.2.5)

924 1015 26 33

1.2.1.    Servidores de carreira 
vinculada ao órgão

  852 22 16

1.2.2.    Servidores de carreira em 
exercício descentralizado

- - - -

1.2.3.    Servidores de carreira 
em exercício provisório no TRT7

-  13 0 0

1.2.4.    Servidores requisitados 
de outros órgãos e esferas

0 72 2 10

1.2.4.1 Servidores requisitados 
de outros órgãos do JT

-  1 0 4

1.2.4.2 Servidores requisitados 
de outros órgãos afora JT

 - 71 2 6

1.2.5 Servidores removidos de 
outros Tribunais Federais

 - 78 2 7

2.   Servidores com Contratos 
Temporários

- - - -

3.   Servidores sem Vínculo 
com a Administração Pública

- 7 2 0

4.   Total de Servidores (1+2+3) 1104 29 35

Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologias dos Cargos Área Meio Área Fim

1. Membros do poder/magistrados 0 82

1.1.1 Desembargadores - 14

1.1.2 Juízes Titulares de Varas - 36

1.1.3 Juízes Substitutos - 32

2.   Servidores de Carreira 311 704

2.1    Servidores de carreira vinculada 
ao órgão

269 583

2.2    Servidores de carreira em exercício 
descentralizado

- -

2.3    Servidores de carreira em exercício 
provisório

6 7

2.4    Servidores requisitados de outros 
órgãos e esferas

12 60

2.4.1     Servidores requisitados de 
outros órgãos da JT

0 1

2.4.2   Servidores requisitados de outros 
órgãos afora a JT

12 59

2.5 Servidores removidos de outros 
Tribunais Federais

24 54

3.   Servidores com Contratos 
Temporários

- -

4.   Servidores sem Vínculo com a 
Administração Pública

2 5

5.   Total de Servidores (1+2+3+4) 313 791

Tabela 13 – Força de Trabalho
Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais

Tabela 14 – Distribuição da Locação Efetiva
Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais
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Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e 
funções gratificadas

Tipologias dos Cargos em Comissão e das 
Funções Gratificadas

Lotação Ingressos no 
Exercício

Egressos no 
Exercício

Autorizada Efetiva

1.   Cargos em Comissão 86 86 22 21

1.1. Cargos Natureza Especial - - - -

1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior - 86 22 21

1.2.1.    Servidor de carreira vinculado ao TRT7 - 74 19 18

1.2.2. Servidor de carreira vinculado a outros 
Tribunais

- 2 1 1

1.2.3.    Servidores de Outros Órgãos e Esferas - 3 1 2

1.2.4.    Sem Vínculo - 7 2 0

1.2.5.    Aposentados -  -   - -

2.   Funções Gratificadas 535 535 141 135

2.1.1. Servidores  do quadro de pessoal perma-
nente do TRT7 

  428 116 112

2.1.2. Servidor  do quadro de pessoal perma-
nente de outros Tribunais

42 19 17

2.1.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas - 65 6 6

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

621 621 163 156

Tabela 15 –Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas 
Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais 

b) Qualificação da força de trabalho
Segundo levantamento realizado no Sistema Mentorh  o grau de escolaridade da força 
de trabalho é de aproximadamente:

 Qualidade da Força de Trabalho

ESCOLARIDADE PERCENTUAL
DOUTORADO 0,10%

MESTRADO 2,15%

ESPECIALIZAÇÃO 56,56%

SUPERIOR COMPLETO 30,43%

SUPERIOR INCOMPLETO 1,57%

ENSINO MÉDIO COMPLETO 8,90%

ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 0,20%

ENSINO FUNDAMENTAL 0,10%

TOTAL SERVIDORES 1022

Tabela 16 –Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas
Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais

Força de Trabalho por Idade

FAIXA ETÁRIA QUANTIDADE %

20-29 19 1,86

30-39 304 29,75

40-49 247 24,17

50-59 371 36,30

60-69 77 7,53

70-75 4 0,39

TOTAL 1022 100

 Força de Trabalho por Gênero

GÊNERO QUANTIDADE %

MASCULINO 526 51,47

FEMININO 496 48,53

TOTAL 1022 100

Distribuição de Servidores com Deficiência 

DEFICIÊNCIA

GÊNERO AUDITIVO VISUAL FÍSICA %DEFICIENTE NÃO 
DEFICIENTE % NÃO DEFICIENTE

MASCULINO 3 5 16 2,348336595 502 49,11937378

FEMININO 3 2 6 1,076320939 485 47,45596869

TOTAL 6 7 22 3,424657534 987 96,57534247

Distribuição de Servidores por Etnia

ETNIA QUANTIDADE  

BRANCA 539 52,74

PARDA 282 27,59

AMARELA 13 1,27

PRETA 14 1,37

INDIGENA 2 0,20

NÃO INFORMADO 172 16,83

TOTAL 1022

Tabela 17 – Força de Trabalho por Idade   Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais

Tabela 18 – Força de Trabalho por Genêro   Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais

Tabela 19 – Distribuição de Servidores com Deficiência   Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais

Tabela 20 – Distribuição de Servidores por Etnia   Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais
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Força de Trabalho de Servidores por Carreira

CARREIRA
ANALISTA TÉCNICO AUXILIAR SEM CARREIRA

MASCULINO 175 327 2 22

FEMININO 202 240 0 54

TOTAL 377 567 2 76

Força de Trabalho por Tipo de Área 

1ª INSTÂNCIA 2ª INSTÂNCIA %

AREA FIM 495 214 69,37378

AREA MEIO 76 237 30,62622

TOTAL 571 451  

Força de Trabalho por Unidade de Exercício

UNIDADES DE 
EXERCÍCIO

SERVIDORES 
QUADRO

SERVIDORES 
CEDIDOS

SERVIDORES 
REMOVIDOS

SERVIDORES SEM 
VÍNCULO

TOTAL
SERVIDORES 
DO QUADRO

SERVIDORES 
EXTRA 

QUADRO

Varas 
Trabalhistas

355 52 38 1 446 79,60% 20,40%

Gabinetes de 
Magistrados

96 11 6 1 114 84,21% 15,79%

Demais 
Unidades

402 21 34 5 462 87,01% 12,99%

TOTAL 853 84 78 7 1022 83,46% 16,54%

Faixas salariais de magistrados e servidores ativos 
do quadro permanente e sem vínculos

Faixas Intervalo das faixas Quantidade Quantidade (%)

1 7.080,20 à 12.416,76 253 26,16%

2 12.416,77 à 17.753,32 361 37,33%

3 17.753,33 à 23.089,88 199 20,58%

4 23.089,89 à 28.426,44 72 7,45%

5 28.426,45 à 33.763,00 82 8,48%

Observações:  Não foram considerados valores de abono de permanência e de benefícios/custeios

Tabela 21– Força de Trabalho de Servidores por Carreira   Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais
Tabela 22– Força de Trabalho de Servidores por Tipo de Área  Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais
Tabela 23– Força de Trabalho de Servidores por Unidade de Exercício Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais
Tabela 24– Faixas salariais de magistrados e servidores ativos do quadro permanente e sem vínculos   
                   Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais

5.2.3 Estratégia de 
recrutamento e 
alocação de pessoas
O recrutamento externo de pessoas no 
TRT da 7ª Região dá-se através da nome-
ação dos candidatos aprovados no último 
concurso público (cujo resultado final foi 
homologado pelo Edital nº 10 - TRT7, de 
21/12/2017). O certame previu a abertura 
de vagas e a formação de cadastro de re-
serva para os cargos de Analista Judiciário 
e de Técnico Judiciário, de diversas áreas 
e especialidades. No entanto, o provi-
mento dos cargos previstos no edital, por 
este Regional, depende de autorização do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, 
em observância aos limites orçamentários 
impostos pela Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias de 2018.

Nada obstante, durante o exercício de 
2018, foram providos 2 (dois) cargos de 
Analistas Judiciários e 10 (dez) cargos de 
Técnicos Judiciários (vagas autorizadas 
pelo Ofício Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº 

1/2018, de 09/02/2018). Foram providos, 
ainda, 1 (um) cargo de Analista Judiciário e 
3 (três) cargos de Técnicos Judiciários (va-
gas que não dependem de autorização do 
CSJT, uma vez que não acarretam aumen-
to de despesas para o órgão), bem como 1 
(um) cargo de Analista Judiciário (em razão 
de sentença judicial transitada em julga-
do).

O recrutamento interno de pessoas no 
TRT da 7ª Região ocorre por intermédio de 
processos de seleção interna, realizados 
em face da necessidade de ocupação de 
algumas funções comissionadas (FCs) ou 
em razão de demandas formuladas por 
unidades do Tribunal para suprir claros de 
lotação. Contudo, as mencionadas sele-
ções internas restam comumente prejudi-
cadas por força das disposições contidas 
na Resolução nº 219/2016 do Conselho 
Nacional de Justiça, que prioriza unidades 
judiciárias de primeiro grau de jurisdição 
a partir da alocação de servidores lotados 
no TRT da 7ª Região em Varas do Trabalho.

Figura 29 
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5.2.4 Demonstrativo das despesas com pessoal

Despesas com Pessoal

2016 2017 2018

PESSOAL ATIVO R$ 198.008.756,32 R$ 214.261.445,57 R$ 226.248.757,19

INATIVOS E PENSIONISTAS R$ 83.894.038,79 R$ 119.311.394,09 R$ 101.205.407,76

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI-
ÁRIA PATRONAL - RPPS

R$ 35.946.453,94 R$ 39.343.988,56 R$ 40.462.877,01

DESPESAS COM BENEFÍCIOS R$ 20.736.274,04 R$ 21.912.165,19 R$ 21.303.815,98

DESPESAS COM CUSTEIO R$ 5.093.902,77 R$ 5.155.945,95 R$ 5.058.047,74

Tabela 25– Despesa com Pessoal   Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais

Figura 31 -  Evolução da despesa com pessoal entre 2016 e 2018
Notas: a) O aumento da despesa com pessoal ativo se justifica pela aprovação da Lei 13.317/2016, a qual concedeu reajuste sala-
rial aos servidores da carreira do Poder Judiciário da União, e pela contratação de novos servidores através de concurso público 
em 2017; b) O aumento da despesa com inativos e pensionistas se justifica pela descentralização de recursos para pagamento 
de passivos no ano de 2017 e pela aprovação da Lei 13.317/2016, a qual concedeu reajuste salarial aos servidores da carreira do 
Poder Judiciário da União.

Funções Ocupadas e Vagas  
AREA MEIO % AREA FIM %

FC-01 9 6,870229008 3 0,6122449

FC-02 4 3,053435115 54 11,0204082

FC-03 21 16,03053435 100 20,4081633

FC-04 54 41,22137405 79 16,122449

FC-05 14 10,6870229 192 39,1836735

FC-06 4 3,053435115 1 0,20408163

CJ-01 15 11,45038168 8 1,63265306

CJ-02 1 0,763358779   0

CJ-03 7 5,34351145 53 10,8163265

CJ-04 2 1,526717557   0

TOTAL: 131   490  

Tabela 26 – Funções Ocupadas e Vagas Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais 

Figura 30 - Distribuição da despesa com pessoal em 2018
Notas: - Na despesa com pessoal estão incluídas as despesas com contribuição patronal do Regime Geral de Previdência Social 
e as despesas com reembolso a outros entes públicos, a que alude a Resolução CSJT  n° 143 por conta de cessão de servidores.
Gráfico 3 - Evolução da despesa com pessoal entre 2016 e 2018

Inativos e Pensionistas

25,7%

Contribuição Previdenciária
Patronal - RPPS

10,3%

Despesas com Benefícios
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Pessoal Ativo

57,4%
Pessoal Ativo
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Funções/Cargos Comissionados Ocupados

AREA MEIO % AREA FIM %
FC-01 9 6,870229008 3 0,6122449

FC-02 4 3,053435115 54 11,0204082

FC-03 21 16,03053435 100 20,4081633

FC-04 54 41,22137405 79 16,122449

FC-05 14 10,6870229 192 39,1836735

FC-06 4 3,053435115 1 0,20408163

CJ-01 15 11,45038168 8 1,63265306

CJ-02 1 0,763358779   0

CJ-03 7 5,34351145 53 10,8163265

CJ-04 2 1,526717557   0

TOTAL: 131  21,1 490  78,9

Tabela 27 – Funções/Cargos Comissionados Ocupados Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais 

Funções Gerenciais

FC/CJ
QUADRO  

PERMANENTE
EXTRA QUADRO %  (*)

CJ1 16 7 11,5942029

CJ2 1 0 0,724637681

CJ3 41 3 29,71014493

CJ4 2 0 1,449275362

FC1 - - -

FC2 - - -

FC3 - - -

FC4 51 5 36,95652174

FC5 7 0 5,072463768

FC6 4 1 2,898550725

TOTAL 122 16 88,4057971

TOTAL DE FUNÇÕES GERENCIAIS: 138

Tabela 28 – Funções Gerenciais Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais 

5.2.5 Avaliação de desempenho, remuneração e meritocracia: gra-
tificação de desempenho, progressão funcional, estágio probatório, 
tabela de remuneração, percentual de cargos gerenciais ocupados 
por servidores efetivos, detalhes sobre a igualdade de oportunidade 
na gestão:

Conforme evidenciado pela Lei nº 
11.416/2006, alterada pela Lei nº 
13.317/2016, a Gratificação de Desempenho 
(GD) não compõe a estrutura remunerató-
ria das carreiras dos servidores do Poder 
Judiciário da União.

No que diz respeito à progressão e promo-
ção funcionais, a tabela abaixo ilustra a 
distribuição de servidores efetivos do TRT 
da 7ª Região (Analistas Judiciários, Técni-
cos Judiciários e Auxiliares Judiciários), 
por classe e padrão na carreira, no exer-
cício de 2018: 

Classe/Padrão 
no exercício de 2018

CLASSE/PADRÃO TOTAL

AN A01 4

AN A04 2

AN A05 5

AN B06 34

AN B07 24

AN B08 19

AN B09 60

AN B10 8

AN C11 8

AN C12 8

AN C13 172

AU C13 2

TE A01 13

TE A04 1

TE A05 3

TE B06 39

TE B07 15

TE B08 22

TE B09 46

TE B10 6

TE C11 13

TE C12 12

TE C13 370

Tabela 29 – Classes/Padrão no Exercício 2018
 Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações Funcionais 
A tabela a seguir apresenta a movimen-
tação funcional dos servidores efetivos 
deste Regional (incluindo os servidores 
em estágio probatório), ocorrida no ano 
de 2018:

Movimentação funcional 
dos servidores efetivo do Regional

CLASSE/PADRÃO TOTAL

CL-A P-01 18
CL-A P-04 1
CL-A P-05 3
CL-B P-06 72
CL-B P-07 40
CL-B P-08 41
CL-B P-09 108
CL-B P-10 14
CL-C P-11 20
CL-C P-12 19
CL-C P-13 28

Tabela 30 – Movimentação funcional dos servidores efetivo 
do Regional  Fonte: Divisão de Recursos Humanos/Setor de Informações 
Funcionais 

A tabela de remuneração dos servidores 
ocupantes de cargos efetivos do TRT da 7ª 
Região é apresentada na próxima página:
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a) CARGOS EFETIVOS  
Lei Nº 11.416/2006 Alterada pela Lei Nº 13.317/2016 (Anexo Ii) Início da Vigência: 01/11/2018

Tabela de Remuneração

CARREIRA/CLASSE/PADRÃO
VENCIMENTO 

BÁSICO

GAJ ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO - AQ

140% 1% 2% 3% 5% 7,5% 10% 12,5%

ANALISTA

C
13 7.583,58 9.858,65 75,83 151,67 227,50 - 568,76 758,35 947,94

12 7.362,70 9.571,51 73,62 147,25 220,88 - 552,20 736,27 920,33

11 7.148,25 9.292,72 71,48 142,96 214,44 - 536,11 714,82 893,53

B

10 6.940,05 9.022,06 69,40 138,80 208,20 - 520,50 694,00 867,50

9 6.737,91 8.759,28 67,37 134,75 202,13 - 505,34 673,79 842,23

8 6.374,56 8.286,92 63,74 127,49 191,23 - 478,09 637,45 796,82

7 6.188,89 8.045,55 61,88 123,77 185,66 - 464,16 618,88 773,61

6 6.008,64 7.811,23 60,08 120,17 180,25 - 450,64 600,86 751,08

A

5 5.833,63 7.583,71 58,33 116,67 175,00 - 437,52 583,36 729,20

4 5.663,72 7.362,83 56,63 113,27 169,91 - 424,77 566,37 707,96

3 5.358,29 6.965,77 53,58 107,16 160,74 - 401,87 535,82 669,78

2 5.202,22 6.762,88 52,02 104,04 156,06 - 390,16 520,22 650,27

1 5.050,70 6.565,91 50,50 101,01 151,52 - 378,80 505,07 631,33

TÉCNICO

C
13 4.622,11 6.008,74 46,22 92,44 138,66 231,10 346,65 462,21 577,76

12 4.487,49 5.833,73 44,87 89,74 134,62 224,37 336,56 448,74 560,93

11 4.356,78 5.663,81 43,56 87,13 130,70 217,83 326,75 435,67 544,59

B

10 4.229,89 5.498,85 42,29 84,59 126,89 211,49 317,24 422,98 528,73

9 4.106,68 5.338,68 41,06 82,13 123,20 205,33 308,00 410,66 513,33

8 3.885,23 5.050,79 38,85 77,70 116,55 194,26 291,39 388,52 485,65

7 3.772,06 4.903,67 37,72 75,44 113,16 188,60 282,90 377,20 471,50

6 3.662,20 4.760,86 36,62 73,24 109,86 183,11 274,66 366,22 457,77

A

5 3.555,54 4.622,20 35,55 71,11 106,66 177,77 266,66 355,55 444,44

4 3.451,98 4.487,57 34,51 69,03 103,55 172,59 258,89 345,19 431,49

3 3.265,83 4.245,57 32,65 65,31 97,97 163,29 244,93 326,58 408,22

2 3.170,70 4.121,91 31,70 63,41 95,12 158,53 237,80 317,07 396,33

1 3.078,35 4.001,85 30,78 61,56 92,35 153,91 230,87 307,83 384,79

AUXILIAR

C
13 2.737,39 3.558,60 27,37 54,74 82,12 136,86 205,30 273,73 342,17

12 2.619,52 3.405,37 26,19 52,39 78,58 130,97 196,46 261,95 327,44

11 2.506,72 3.258,73 25,06 50,13 75,20 125,33 188,00 250,67 313,34

B

10 2.398,77 3.118,40 23,98 47,97 71,96 119,93 179,90 239,87 299,84

9 2.295,47 2.984,11 22,95 45,90 68,86 114,77 172,16 229,54 286,93

8 2.171,68 2.823,18 21,71 43,43 65,15 108,58 162,87 217,16 271,46

7 2.078,17 2.701,62 20,78 41,56 62,34 103,90 155,86 207,81 259,77

6 1.988,68 2.585,28 19,88 39,77 59,66 99,43 149,15 198,86 248,58

A

5 1.903,04 2.473,95 19,03 38,06 57,09 95,15 142,72 190,30 237,88

4 1.821,10 2.367,43 18,21 36,42 54,63 91,05 136,58 182,11 227,63

3 1.722,89 2.239,75 17,22 34,45 51,68 86,14 129,21 172,28 215,36

2 1.648,70 2.143,31 16,48 32,97 49,46 82,43 123,65 164,87 206,08

1 1.577,70 2.051,01 15,77 31,55 47,33 78,88 118,32 157,77 197,21 Ta
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No que concerne à igualdade de oportu-
nidades, efetivada pela gestão de pessoas 
deste Regional, destacam-se os processos 
de seleção interna e os concursos de re-
moção interna, em razão da necessidade 
de ocupação de algumas funções comis-
sionadas (FCs) ou em decorrência de de-
mandas formuladas pelas diversas uni-
dades do Tribunal para suprir claros de 
lotação.

5.2.6 Política de capacitação e 
treinamento do pessoal

As ações de capacitação de servidores e 
magistrados do TRT-7ª Região são desen-
volvidas pela Escola Judicial, buscando o 
desenvolvimento das competências ne-
cessárias ao cumprimento da missão ins-
titucional do Órgão.

Capacitação de Servidores

As atividades realizadas na capacitação de 
servidores estão embasadas nos normati-
vos dos Conselhos Superiores (CNJ e CSJT) 
bem como nos Atos Regulamentares inter-
nos que disciplinam a política de capaci-
tação dos servidores das áreas adminis-
trativa e judiciária, executando os cursos 
previstos segundo suas determinações e 
respeitando os princípios, diretrizes e va-
lores neles descritos.

Além de ações voltadas aos ocupantes 
de cargos e funções comissionadas, são 
atendidas as demandas de capacitação 
identificadas por meio de Levantamento 
de Necessidades de Treinamento,    dos 
resultados extraídos do Programa de Ges-
tão por Competências e das necessidades 
verificadas nas Avaliações Periódicas de 
Desempenho dos Servidores.

Os treinamentos realizados fundamen-
tam-se ainda pelas diretrizes que constam 
na Resolução nº 475/2014, que aprova a 
revisão do Planejamento Estratégico do 
Tribunal Regional do Trabalho da Sétima 
Região, e seu Mapa Estratégico, para o se-
xênio 2015/2020.

No ano de 2018 foram capacitados 734 
servidores, pela Escola Judicial, nas áre-
as judiciária, tecnologia da informação, 
administrativa/gestão, línguas, educação, 
incluindo-se, neste número, as participa-
ções em Palestras, Congressos, Seminários 
e Fóruns, de acordo com a tabela abaixo:

ÁREA Nº DE CURSOS
 (POR ÁREA)

Nº DE SERVIDORES 
QUE CONCLUÍ-

RAM OS CURSOS 
OFERTADOS  

Tecnologia da 
Informação

33 628

Judiciária 24 721

Administrativa/
Gestão 

40 528

Línguas 1 9

Educação 1 19

Outras Ações 
Formativas 

33 253

Tabela 32

Formação e Aperfeiçoamento de Ma-
gistrados

A Formação e Aperfeiçoamento Continua-
dos de Magistrados do Trabalho segue as 
diretrizes estabelecidas pela Escola Na-
cional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho – Enamat e tam-
bém os regramentos estabelecidos pelo 
CNJ e CSJT.

A EJUD7 é responsável por promover o 
Módulo Regional do Curso de Formação 
de Inicial, isto é,  treinamentos que ocor-

rem durante o processo de vitaliciamento 
do magistrado recém-ingresso na carreira 
da magistratura, bem como os cursos de 
Formação Continuada, que são cursos pe-
riódicos de formação e atualização que 
seguem a tabela de competências que de-
vem ser adquiridas/desenvolvidas pelos 
magistrados do trabalho, estabelecida na 
Res. Enamat nº 18/2015.

A Escola Judicial do TRT7 deve ofertar, no 
mínimo, 60 (sessenta) horas/aula de cur-
sos de formação continuada por semestre 
e cada aluno-juiz deve frequentar uma 
carga horária mínima de 30 horas/aula por 
semestre.

Magistrados Capacitados em 2018

74

Magistrados que Cumpriram a Meta De 30 
Horas Semestrais

2018.1 2018.2

45 11

Tabela 33

5.2.7 Principais desafios e 
ações futuras.

A implantação do Projeto Fada Madrinha 
instituído pelo Ato Nº 177/2018, que com-
preende um conjunto de diretrizes e ações 
com a finalidade de promover a inserção 
no mercado de trabalho, bem como o de-
senvolvimento pessoal e profissional dos 
estagiários do TRT7.

Um grande desafio que se apresenta é a 
retenção de talentos, que será abordado 
através de ações a serem  desenvolvidas 
no ano 2019.

Instalação do programa de desenvol-
vimento e implantação do sistema in-

tegrado de gestão de pessoas da jus-
tiça do trabalho (SIGEP-JT):

1. Instalação do SIGEP-JT (módulos cadas-
trais): totalmente concluído; 

2. Migração dos dados cadastrais do sis-
tema legado para o SIGEP-JT: totalmente 
concluído; 

3. Registros dos dados cadastrais em para-
lelo com o sistema legado: todos os dados 
cadastrais registrados no sistema legado 
(em produção atualmente) estão sendo 
registrados manualmente no SIGEP-JT; 

4. SIGEP-online: foi instalado e disponibi-
liza as informações cadastrais dos magis-
trados e servidores. Não foi liberado para 
uso pelos usuários do Regional pois os 
dados financeiros do Folha-Web não estão 
disponíveis; 

5. Sistemas legados que já se encontram 
integrados à base de dados do SIGEP-JT: 
Sistema de Gestão de Magistrados (SGM); 
Sistema Administrativo (PROAD-JT); Sis-
tema de Material e Patrimônio (SCMP-JT); 
Sistema de Estatísticas (Sicond-JT); Sis-
tema de Gestão Orçamentária (SIGEO-JT); 
Sistema de Acompanhamento processual 
de 1a e 2a Instâncias (SPT1/SPT2); Sistema 
de Gerenciamento de Chamados (Assyst - 
projeto de iniciativa do CSJT); Sistema de 
emissão de crachás e identidades Funcio-
nais; Portal de Serviços do TRT-7; Extranet/
Intranet e Sistema de Frequência (Ponto 
Eletrônico). 

6. Instalação do Folha-Web: totalmente 
concluído; 

7. Homologação das rubricas da folha de 
pagamento: há pendências de rubricas na-
cionais a serem criadas pelo grupo nacio-
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nal responsável pelo sistema Folha-Web. A 
área de contabilidade e folha de pagamen-
to detectaram classificações contábeis de 
rubricas do Folha-Web divergentes das 
empregadas pelo Regional e comunicou o 
fato ao comitê nacional para avaliação e 
se possível, correção. 

8. Homologação do sistema Folha-Web: 
ainda não concluída devido à falta de ru-
bricas nacionais para a geração completa 
da folha de pagamentos que em razão dis-
to, não está sendo gerada em paralelo com 
o sistema legado. 

9. Geração de relatórios periódicos para 
envio ao Tribunal de Contas da União, CSJT 
e CNJ (portal da transparência): aguardan-
do deliberação do comitê gestor nacional 
do SIGEP-JT; 

10. Suporte técnico ao SIGEP-JT e Folha-
Web: foi criado um suporte técnico re-
gional para atender às demandas dos 
usuários do SIGEP-JT e FolhaWeb por inte-
grantes das áreas de tecnologia da infor-
mação (Central de Serviços de TI e Desen-
volvimento de Sistemas). Servidores da 
área de negócio auxiliam a Central de Ser-
viços de TI nos atendimentos de primei-
ro nível. O suporte de terceiro nível, que 
compreende intervenções no código-fonte 
dos sistemas está sendo prestado, remo-
tamente, através de chamados registrados 
junto aos Tribunais do Trabalho da 2a e 
24a Regiões. 

11. eSocial: o conector/extrator não foram 
instalados neste Regional.

5.2.8 Gestão de riscos relacio-
nados ao pessoal

Um fator já anteriormente apontado como 
de risco é que este Tribunal, em virtude da 

carência de servidores, continua contando 
com força de trabalho de servidores cedi-
dos de Municípios/Estado, que, muito em-
bora o percentual destes servidores esteja 
dentro do limite legal permitido, a teor do 
art. 3º da Resolução CSJT nº. 63/2010, re-
presenta situação precária, de risco, uma 
vez que a cessão precisa de renovação e 
anuência do órgão cedente além de re-
produzir para o Tribunal um incremento 
significativo de atividades administrativas 
para a sua manutenção, como renovação 
de acordo de cooperação, reembolsos 
mensais, concessão de benefícios, com-
provação de recolhimentos sociais, (con-
siderando a sistemática de pagamento 
preceituada pelo 2º da Resolução CSJT nº. 
143/2014). 

5.2.9 Contratação de 
estagiários 

O Programa de Estágio no âmbito do Tri-
bunal Regional do Trabalho da 7ª Região 
encontra-se regulamentado pelo Ato TRT7 
nº 94/2011 e pelo Contrato nº 23/2018, fir-
mado entre este Tribunal e o Centro de 
Integração Empresa Escola – CIEE, o qual 
atua como agente de integração entre este 
Regional e as instituições de ensino.

O estágio se destina a estudantes de ní-
vel médio, com idade a partir de 16 anos, 
e de nível superior que estejam cursando 
a partir do 4º semestre. O processo de 
recrutamento é realizado pelo CIEE, que 
encaminha candidatos para seleção nas 
unidades nas quais as vagas se encontram 
disponíveis. Com relação à seleção dos 
estagiários do curso de Direito da cidade 
de Fortaleza é realizado um concurso pe-
riodicamente, sendo todos os aprovados 

Tabela 35 - Despesas com Estagiários Fonte: Divisão de Pagamento de Pessoal

convocados na medida do surgimento das 
vagas.

Quanto aos números, cabe informar que 
no mês de dezembro de 2018 existiam 121 
estagiários na ÁREA “MEIO”, dos quais 94 
de nível superior e 27 de nível médio, e 220 
estagiários na ÁREA “FIM”, sendo 140 de ní-
vel superior e 80 de nível médio.

A evolução das quantidades e das despe-
sas com estagiários nos últimos anos é a 
seguinte:

► Em 2018: R$ 2.845.049,97 (340 estagiários - 
233 de nível superior e de 107 nível médio)

► Em 2017: R$ 2.697.755,80 (332 estagiários - 223 
de nível superior e 109 de nível médio)

► Em 2016: R$ 2.473.341,96 (307 estagiários - 196 
de nível superior e 111 de nível médio)

► Em 2015: R$ 3.362.379,70 (424 estagiários - 241 
de nível superior e 183 de nível médio)

Por fim, informamos que as despesas com 
as contratações encontram-se detalhadas 
nas tabelas 34 e 35.

ANO
2018
/MÊS

NÍVEL 
MÉDIO

(em R$)

NÍVEL 
SUPERIOR 
(em R$)

TOTAL
(em R$)

  JANEIRO 43.178,51 168.090,49 211.269,00

FEVEREIRO 51.590,30 180.611,60 232.201,90

MARÇO 52.925,95 182.499,17 235.425,12

ABRIL 55.254,58 184.672,42 239.927,00

MAIO 55.313,39 188.548,72 243.862,11

JUNHO 53.304,13 188.420,87 241.725,00

JULHO 54.122,96 175.678,48 229.801,44

AGOSTO 54.626,49 185.985,07 240.611,56

SETEMBRO 51.972,62 187.000,38 238.973,00

OUTUBRO 55.628,22 189.216,23 244.844,45

NOVEMBRO 54.401,09 191.659,91 246.061,00

DEZEMBRO 51.457,59 188.890,80 240.348,39

Tabela 34

Despesas com Programa de Estágios
Informações sobre os Contratos

Ano do 
Contrato

Objeto
Empresa 

contratada
(CNPJ)

Período Contratual de 
Execução das Atividades 

Contratadas

Nível de escola-
ridade mínimo 

exigido dos 
trabalhadores 
contratados

Sit.      

Início Fim

2018 

Prestação de 
Serviços do 
Agente de 
Integração de 
estudantes 
junto ao TRT 7ª 
Região 
(prestação de 
Estágio) 

Centro de Inte-
gração Empresa 
Escola-CIEE
(CNPJ: 61.600.839/ 
0001-55) 

22/06/2018 22/6/2023 
Nível Médio/
Nível Superior

Ativo 
Normal 
(A)
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5.1.10 Irregularidades na área 
de Pessoal:

Acumulação indevida de Cargos, 
Funções e Empregos Públicos:  
Dando cumprimento à recomendação con-
tida no Acórdão TCU nº 2023/2013 – Plená-
rio, foi implantado no âmbito desta Corte 
o Programa de Governança de Pessoas; 
dentre as primeiras ações, a Secretaria de 
Gestão de Pessoas apresentou minuta de 
regulamentação de processo sistemático 
para identificar possíveis acumulações de 
cargos, empregos, funções públicas e apo-
sentadorias, em desconformidade com a 
legislação, sendo editado em 2016 o Ato 
TRT  nº 104/2016, que institui, no âmbito 
do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região, o Sistema de Controle de Acumu-
lação de Cargos, Empregos, Funções Públi-
cas e de Aposentadorias e dá outras pro-
vidências. Através da Portaria nº. 346/2016 
foi instituída a Comissão Permanente de 
Acumulação de Cargos, Empregos, Funções 
Públicas e Aposentadorias.

Em paralelo, é solicitada aos novos ser-
vidores a serem empossados a apresen-
tação de declaração de acumulação de 
cargos/proventos/funções, bem como por 
parte de aposentados e pensionistas, por 
ocasião de seu recadastramento anual, 
efetuado no mês de março.

Terceirização Irregular de Cargos: 
Não há cargos terceirizados neste Tribu-
nal.
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5.3 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.3.1 Conformidade legal

A Administração do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região conta com uma asses-
soria jurídica e uma seção de conformidade que garantem a conformidade das contra-
tações com as normas, principalmente com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02 e Instruções 
Normativas do Ministério do Planejamento (MP), com destaque à IN 04/2014 (SEGES/MP) 
e 05/2017 (STI/MP). Desta forma, o ordenador de despesa da unidade assina declaração 
de conformidade para elaboração deste Relatório de Gestão 2019.

A obrigatoriedade da realização de licitações públicas encontra seu imperativo legal 
no inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal de 1998, que está assim redigido: “Res-
salvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de paga-
mento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 
do cumprimento das obrigações”.

5.3.2 Processos Licitatórios Relevantes

Em linhas gerais, as licitações de Tecnologia da Informação (destacadas na tabela abai-
xo) justificam-se como mais relevantes pela necessidade de prover sistemas de informa-
ção do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região e prover a infraestrutura física para 
o funcionamento das atividades institucionais do Órgão. Além destas, destacamos, tam-
bém, como relevante, a licitação das obras de reforma nos prédios Anexos I e II (Sede). 

Na tabela a seguir, podemos observar o quantitativo de 60 licitações realizadas (59 pre-
gões eletrônicos e 01 tomada de preços), sendo 52 adjudicados, 02 desertos, 2 anulados, 
2 cancelados (1 pregão e 1 tomada de preços) e 2 fracassados.

Tabela de licitações realizadas em 2018

QUANT PROAD LICITAÇÃO OBJETO SITUAÇÃO VR. ESTIMADO VR. ADJUDICADO

1 2163/2016 PE 3/17 Contratação de serviços de limpeza e conservação Concluído 2.259.461,18 2.207.982,12

2 743/2017 PE 65/17 Aquisição de cartuchos e fotocondutores Concluído 242.800,30 135.463,60

3 752/2017 PE 69/17
Registro de preços p/ registrar desconto sobre as 
tabelas oficiais (SINAPI, SEINFRA E ORSE) p/ contrata-
ções futuras de serviços de engenharia

Concluído
Lote 1: 21,30%; Lote 2: 1%; 

Lote 3: 7% e Lote 4: 4%

4 13/2018 PE 05/18
Contratação dos serviços de diagramação e impressão 
da Revista de Gestão do TRT7 – biênio 2016-2018. 

Concluído 12.299,00 9.498,00

5 508/2017 PE 4/18 Contratação de serviços de copeiros Concluído 121.648,88 112.418,56

6 702/2018 PE 1/18
Fornecimento e montagem de contorno dos portais de 
segurança em vidro temperado nas Varas de Pacajus, 
Limoeiro do Norte, Maracanaú e Caucaia

Concluído 39.526,98 39.526,98

7 873/2017 PE 8/18 Análise biológica, física e química do Ar Concluído 17.138,74 13.500,00

8 2977/2017 PE 6/18
Registro de preços p/ futuras contratações 
serviços de instalação de cabeamento lógico

Concluído 1.460.067,98 894.300,00
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QUANT PROAD LICITAÇÃO OBJETO SITUAÇÃO VR. ESTIMADO VR. ADJUDICADO

9 306/2017 PE 2/18
Registro de preços p/ contratação de serviços de 
materiais gráficos

Concluído 63.200,00 42.500,00

10 68/2018 PE 12/18 Contratação de espaço físico para realização eventos Concluído 42.526,15 34.600,00

11 48/2018 PE 11/18 RP p/ confecção de outdoor e busdoor Concluído 130.000,00 130.000,00

12 47/2018 PE 9/18 RP para contratação de Buffet Concluído 148.143,32 76.500,20

13 61/2018 PE 14/2018 Registro de Preços para organização de eventos Concluído 417.567,50 328.596,46

14 75/2018 PE 10/18
Registro de Preços para aquisição de material de 
expediente

Concluído 216.887,70 160.898,00

15 658/2017 PE 3/18 Contratação de serviços terceirizados de capatazia Concluído 296.668,20 296.668,20

16 129/2018 PE 16/2018 Registro de Preços p/ aquisição de açúcar e adoçante Concluído 23.102,50 17.407,50

17 106/2018 PE 18/18
Serviços de manutenção preventiva e corretiva das 
centrais de PABX

Concluído 39.137,82 25.800,00

18 1803/2018 PE 21/18 Contratação de estagiários Concluído 121.320,00 46.500,00

19 147/2018 PE 22/18 Contratação de serviços de manutenção de elevadores Concluído 137.775,12 66.649,92

20 164/2018 PE 20/18 Aquisição de tapetes e capachos Concluído 12.964,01 9.999,60

21 104/2018 PE 17/18
Registro de Preços para material de acondicionamento 
e embalagem

Anulado 43653,14 -

22 825/2017 PE 13/18 Serviços de limpeza de Caixas d’água Concluído 26417,02 17826,34

23 1308/2018 PE 25/18 Aquisição de certificado digital A1 SSL ICP-BRASIL Concluído 2611,86 2.510,00

24 633/2017 PE 56/17
Aquisição de aparelhos de televisão e suportes para 
instalação da pauta digital nas varas do trabalho do 
interior do estado

cancelado 50.858,25 -

25 110/2018 PE 15/18 Aquisição de material odontológico Fracassado 10.654,32 -

26 579/2017 TP 1/2018
Projeto de combate a incêndio para o Complexo 
Aldeota do TRT7

Cancelado 20.639,00 -

27 36/2018 PE 26/18 Aquisição de displays Concluído 30.322,61 22.700,00



54

C
A

P.
 5

  | 
 A

lo
ca

çã
o 

de
 R

ec
ur

so
s 

e 
Ár

ea
s 

es
pc

ia
is

 d
e 

G
es

tã
o

QUANT PROAD LICITAÇÃO OBJETO SITUAÇÃO VR. ESTIMADO VR. ADJUDICADO

28 PE 602/2018 PE 27/18
Contratação de garantia para 2 roteadores CISCO 
ASR1001

Fracassado 44.240,52 -

29 131/2018 PE 19/18
Registro de preços para aquisição de materiais 
elétricos

Concluído 226.040,58 174.694,07

30 2173/18 PE 23/18
RP Aquisição de eletrodomésticos (cafeteiras e chalei-
ras elétricas)

Concluído 24.609,00 22.100,00

31 102/2018 PE 24/18
Elaboração e implantação do Programa de Preven-
ção de Riscos Ambientais (PPRA) e emissão de Laudo 
Técnico das Condições Ambientais (LTCAT) 

Concluído 46.727,00 19.500,00

32 104/2018 PE 30/18
Registro de Preços para aquisição material de acondi-
cionamento e embalagem

Concluído 43.653,14 35.975,00

33 2615/2018 PE 28/18 RP p/ Aquisição de compressores Concluído 70.119,68 68.899,98

34 2355/2018 PE 31/18 Aquisição de 100 licenças de uso da ferramenta JIRA Concluído 107.340,00 95.000,00

35 2300/2018 PE 29/18
Aquisição de equipamentos de filmagem e fotografia 
e acessórios

Concluído 131.725,21 126.852,00

36 2983/2018 PE 32/18
Aquisição de equipamentos, materiais e medicamen-
tos

Concluído 41.594,72 19.880,00

37 2903/2018 PE 33/18
Registro de Preços p/ aquisição de divisórias e estan-
tes tipo colmeia, com desmontagem e montagem

Concluído 290.830,29 289.913,04

38 3678/1018 PE 38/18
Serviços de reparo em compressores chillers do siste-
ma de refrigeração 

Deserto 31.793,33 -

39 3915/2018 PE 35/18
Contratação das obras de reforma nos prédios 
Anexos I e II (sede)

Concluído 1.192.203,46 1.065.997,55

40 2995/2018 PE 39/18 Serviços de limpeza de bebedouros Concluído 13.682,40 13.682,28

41 3149/2018 PE 37/18
Registro de Preços para fornecimento e instalação de 
ar condicionado tipo S
split

Concluído 863.990,75 853.011,92

42 4018/2018 PE 36/18 Aquisição de carrinhos para transporte de material Concluído 3.909,78 3.902,98

43 3706/2018 PE 34/18
RP p/ Aquisição de materiais de limpeza, conservação 
e outros

Concluído 31.906,80 25.716,40
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QUANT PROAD LICITAÇÃO OBJETO SITUAÇÃO VR. ESTIMADO VR. ADJUDICADO

44 4380/2018 PE 44/18
Aquisição de solução de armazenamento de dados 
(STORAGE)

Concluído 442.622,67 350.400,00

45 4473/2018 PE 41/18 Aquisição de compressores de ar para poço Concluído 15.112,31 R$ 10.255,00

46 4154/2018 PE 42/18
Aquisição de licenças perpétuas de uso da suíte 
Microsoft Office.

Concluído 91.572,60 R$ 68.600,00

47 4646/2018 PE 40/18
Registro de Preços para aquisição de material de 
limpeza e outros

Concluído 174.146,66 132.578,50

48 5258/2018 PE 45/18 Contratação de ginástica laboral Concluído 46.080,00 46.080,00

49 602/2018 PE 27/18
Contratação de garantia para 2 roteadores CISCO 
ASR1001

Concluído 44.637,00 36.399,96

50 4647/2018 PE 47/18
Registro de preços para aquisição de licenças per-
pétuas do software de virtualização do fabricante 
WMWare

Anulada 1.427.236,66 -

51 5605/2018 PE 48/18
Registro de preço para aquisição de 14 veículos novos 
tipo híbrido

Concluído 1.804.250,00 1.790.600,00

52 3461/2018 PE 43/18
Registro de preços para aquisição de materiais 
hidráulicos.

Concluído 105.464,73 105.309,13

53 5037/2018 PE 50/18 Cartilha Trabalho Infantil Concluído 2.720,00 R$ 1.970,00

54 5036/2018 PE 53/18
Aquisição de licenças da ferramenta ATLASSIAN 
CONFLUENCE para 100 usuários

Concluído 98.038,33 75.950,00

55 4156/2018 PE 46/18 Aquisição de mouses ortopédicos Concluído 23.536,00 23.270,00

56 5338/2018 PE 49/18
Aquisição de suprimentos de suporte de microin-
formática

Concluído 10.403,09 3.799,80

57 5611/2018 PE 52/18
Registro de Preços para aquisições de materiais de 
acondicionamento e embalagem

Concluído 30.880,33 27.960,00

58 4647/2018 PE 54/18
Registro de preços para aquisição de licenças per-
pétuas do software de virtualização do fabricante 
WMWare

Concluído 1.427.236,66 998.990,00

59 6508/2018 PE 51/18
Registro de Preços para aquisições de suprimentos 
de informática (cartuchos)

Concluído R$ 247.211,90 R$ 140.599,30

60 5606/2018 PE 56/18
Serviços de adaptação e montagem de contorno de 
vidro temperado em Varas do Trabalho

Deserto 131.595,34 -

Obs.: Licitações de TIC destacadas em negrito.
Tabela 36 - Licitações realizadas em 2018
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5.3.3 Contratações diretas

No exercício 2018 foram realizadas 98 (no-
venta e oito) contratações mediante dis-
pensa/inexigibilidade de licitação, sendo:

24 (vinte e quatro) dispensas em razão 
do valor (art. 24, I e II, da Lei nº 8666/93), 
sendo três mediante dispensa eletrônica – 
aquisição de material;

1 (uma) dispensa pelo art. 24, IV, da Lei nº 
8666/93, haja vista a caracterização de 
urgência de atendimento de situação que 
poderia ocasionar prejuízo ou compro-
meter a segurança de pessoas: Serviço de 
substituição do poste do ramal de entrada 
de média tensão do Fórum, que se encon-
trava com rachaduras – processo 126/2018;

2 (duas) dispensas em virtude de não acu-
direm interessados à licitação (art. 24, V, da 
Lei nº 8666/93);

1 (uma) dispensa para contratação de as-
sociação de portadores de deficiência (art. 
24, XX, da Lei nº 8666/93);

44 (quarenta e quatro) inexigibilidades por 
inviabilidade de competição – cursos aber-
tos (Art. 25, caput, da Lei nº 8666/93);

8 (oito) inexigibilidades por inviabilidade 
de competição – exclusividade (Art. 25, I, 
da Lei nº 8666/93);

18 (dezoito) inexigibilidades por inviabi-
lidade de competição – natureza singular 
(Art. 25, II, da Lei nº 8666/93).

5.3.4 Principais desafios e 
ações futuras

O quadro de restrição orçamentária (con-
tingenciamento) no âmbito da Adminis-
tração Pública vem exigindo contínua 

adaptação das contratações para manter 
a qualidade dos serviços prestados com 
uso de menos recursos financeiros cons-
tituindo-se no principal desafio da ges-
tão de licitações e contratos, juntamente 
com as particularidades e necessidades 
específicas de cada Unidade do Tribunal, 
a crescente falta de pessoal para atuar 
nas diferentes unidades administrativas, 
o elevado número de servidores aptos a 
aposentar, a ausência de sistemas espe-
cíficos de gestão de licitações e contratos 
e as recorrentes mudanças da legislação 
também podem ser relacionadas como di-
ficuldades enfrentadas na gestão de licita-
ções e contratos.
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5.4 GESTÃO PATRIMONIAL E  INFRAESTRUTURA

e trouxeram como benefícios a Melhoria 
da Infraestrutura dos Imóveis deste Tribu-
nal, bem como adequação de alguns espa-
ços às atuais regras de acessibilidade.

5.4.3 Bens Permanentes 
(Investimentos de Capital)

Quanto às Aquisições de Bens Perma-
nentes, destacamos: Equipamentos de 
Processamento de Dados, no valor de R$ 
2.906.303,22 (Dois milhões, novecentos 
e seis mil, trezentos e três reais e vinte e 
dois centavos) e Equipamentos de Prote-
ção, Segurança e Socorro, num total de 
R$ 1.164.429,80 (Hum milhão, cento e ses-
senta e quatro mil, quatrocentos e vinte e 
nove reais e oitenta centavos).

Estas Aquisições também estão alinhadas 
com os Objetivos Estratégicos nºs. 03 - 
Aprimorar a Infraestrutura e Governança 
de TIC e 08 - Fortalecer os Processos de 
Governança e Combate à Corrupção, pos-
sibilitando a renovação do Parque de In-
formática e a Melhoria da Infraestrutura 
de Segurança deste Regional, com a utili-
zação de Scanners e Portais Detectores de 
Metais.

5.4.4 Desfazimento de Ativos

O Tribunal Regional do Trabalho realizou, 
em 2018, 05 (cinco) Processos de Desfazi-
mento de Ativos, entre Doações, Leilões, 
Inutilizações/Abandonos.

Os Ativos desfeitos totalizaram R$ 
239.384,79 (duzentos e trinta e nove mil, 
trezentos e oitenta e quatro reais e seten-

ta  e nove centavos), destacando-se os seguintes: a) veículos; b) bens móveis em geral 
(mobiliário, equipamentos eletrodomésticos e eletroeletrônicos; c) bens de informática; 
d) divisórias; e e) arquivos deslizantes.

Foram favorecidas com os bens desfeitos por doação Associações de Catadores de Ma-
teriais Recicláveis, além de uma Prefeitura e uma Universidade Pública.

5.4.1 Conformidade Legal

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região apresentou declaração de confor-
midade legal alinhada com os termos dos 
artigos 37, 70 e 74 da Constituição Federal, 
da Lei nº. 4.320/64, da Lei Complementar 
nº. 101/2000, da Lei nº. 8.429/92, do Decre-
to nº. 9.373/2018 e demais instrumentos 
legais que regem a Gestão Patrimonial na 
Administração Pública.

Principais Investimentos de Capital – In-
fraestrutura de Equipamentos – Avaliação 
do seu Custo-Benefício e Impacto sobre os 
Objetivos Estratégicos

5.4.2 Bens Imóveis (Investi-
mentos de Capital)

O Tribunal Regional do Trabalho investiu 
R$ 526.801,66 (Quinhentos e vinte e seis 
mil, oitocentos e um reais e sessenta e seis 
centavos) em obra de Reforma e Amplia-
ção do Imóvel que abriga o Fórum Traba-
lhista de Maracanaú. Além dessa Obra, foi 
iniciada, em 10 de setembro de 2018, a Re-
forma das Fachadas dos Edifícios Anexos 
I e II, integrantes do Complexo TRT7 Sede, 
orçada em R$ 1.041.364,74 (Hum milhão, 
quarenta e um mil, trezentos e sessenta e 
quatro reais, setenta e quatro centavos).  
Sua conclusão está prevista para 2019, 
razão pela qual não houve a respectiva 
incorporação ao valor das Edificações no 
exercício de 2018.

Estas Ações estão alinhadas ao Objetivo 
Estratégico nºs. 08 - Fortalecer os Proces-
sos de Governança e Combate à Corrupção 

PROCESSOS DE DESFAZIMENTO DE ATIVOS OS ATIVOS DESFEITOS TOTALIZAM CERCA DE 

5 R$ 239.384,79

PROCESSO TRT7 / PROAD NÚMERO DE ITENS 
BAIXADOS

VALOR DOS BENS 
BAIXADOS

PROCESSO TRT7 Nº. 6.140/2011 2.841 R$ 99.228,41

PROCESSO TRT7 Nº. 6.610/2017-7 03 R$ 56.262,71

PROAD Nº. 2.475/2016 1.598 R$ 46.604,53

PROCESSO TRT7 Nº. 0011/2018 04 R$ 5.540,01

PROAD Nº. 2.159/2018 37 R$ 31749,13

TOTAL 4.483 R$ 239.384,79

Tabela 37

5.4.5 Locação de Imóveis e Equipamentos

No exercício de 2018 o TRT7 manteve 4 (quatro) Contratos de Locação de Imóveis de 
terceiros, situados nas seguintes localidades: 

1) no Bairro de Messejana, no Município de Fortaleza;
2) no Bairro do Jabuti, no Município de Eusébio;
3) no Município de São Gonçalo do Amarante; e
4) no Município de Aracati.
Os dois primeiros Imóveis alugados destinam-se à finalidade administrativa, sendo que 
o primeiro, situado em Messejana, abriga o Acervo Arquivístico de Processos Judiciais de 
1ª Instância deste Regional, e o segundo, localizado no Município do Eusébio (Bairro do 
Jabuti), abriga o Depósito da Divisão de Material e Logística - DMLOG.  Os dois últimos 
Imóveis acima listados abrigam Varas Trabalhistas e, assim, destinam-se à finalidade ju-
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diciária, sendo que um abriga a Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante e o outro 
abriga Vara do Trabalho de Aracati.

Os valores mensais de locação variam de R$ 2.725,50 (Dois mil, setecentos e vinte e cin-
co reais e cinqüenta centavos) a R$ 12.000,00 (doze mil reais), dependendo do imóvel. 
Mensalmente, o TRT7 despende um total de R$ 26.725,50 (Vinte e seis mil, setecentos e 
vinte e cinco reais, e cinqüenta centavos) com Locação de Imóveis.

PROCESSO TRT7 MUNICÍPIO CONTRATO TRT7 VALOR DA LOCAÇÃO

Nº.  4.734/2012 EUSÉBIO  Nº. 45/2012 R$ 9.000,00

Nº.  3.022/2013 ARACATI Nº. 16/2013 R$ 3.000,00

Nº.  1.056/2014 
SÃO GONÇALO DO

 AMARANTE
Nº. 19/2014 R$ 2.725,50

Nº.10.515/2013 FORTALEZA  Nº. 40/2014 R$ 12.000,00

TOTAL 4 R$ 26.725,50

Tabela 38

5.4.6 Endereços e Fachadas dos Imóveis Locados
Imóvel destinado a abrigar a Vara do Trabalho de São Gonçalo do Amarante             
Endereço: Rua Santos Dumont, 28, Bairro: Centro - São Gonçalo do Amarante - CE
Contrato TRT7 nº. 19/2014 - Valor Mensal da Locação: R$ 2.725,50
Imóvel destinado a abrigar a Vara do Trabalho de Aracati 
Endereço: Avenida Coronel Alexanzito, 503, Bairro: Centro, Aracati-CE 
Contrato TRT7 nº. 16/2013 - Valor Mensal da Locação: R$ 3.000,00
Imóvel destinado a abrigar o Acervo Arquivístico de Processos da 1ª Instância
Endereço: Rua Perolina de Morais, s/n - Bairro: Messejana (Paupina) - Fortaleza-CE (Con-
trato TRT7 nº.40/2014)
Contrato TRT7 nº. 40/2014 - Valor Mensal da Locação: R$ 12.000,00
Imóvel destinado a abrigar o Depósito da Divisão de Material e Logística - DMLOG
Endereço: Rua Raul Tavares, 500 c, Bairro: Jabuti - Eusébio - CE
Contrato TRT7 nº. 45/2012 - Valor Mensal da Locação: R$ 9.000,00

5.4.7 Endereços e Fachadas dos Imóveis Próprios
Imóveis do Complexo TRT7 Sede
COMPLEXO TRT7 (CASA SEDE / CASA BRANCA)           
Endereço: Avenida Santos Dumont, 3384, Bairro: Aldeota, Fortaleza- CE

Prédio Anexo I
Endereço: Rua Desembargador Leite Albuquerque, 1077, Bairro: Aldeota, Fortaleza- CE
Prédio Anexo II
Endereço: Rua Vicente Leite, 1281, Bairro: Aldeota, Fortaleza- CE

COMPLEXO FÓRUM AUTRAN NUNES 
Imóvel Edifício Manoel Arízio Eduardo de Castro             
Endereço: Av. Tristão Gonçalves nºs 968 (Avenida Duque de Caxias, 1150), Bairro: Centro 
– Fortaleza-CE  
Imóvel Dom Hélder Câmara
Endereço: Av. Tristão Gonçalves nº 912 - Bairro: Centro - Fortaleza - CE
Imóvel Anexo I (Antiga DRT )
Endereço: Av. Tristão Gonçalves nº 936 - Bairro: Centro - Fortaleza - CE
Imóvel Anexo II (Casa D. Ricardina)
Endereço: Av. Tristão Gonçalves, 930 - Bairro: Centro - Fortaleza - CE

5.4.8 Endereços e Fachadas dos Imóveis Próprios - Varas da 
Região Metropolitana e Interior do Estado do Ceará
Imóvel do Fórum Trabalhista de Caucaia             
Endereço: Av. Contorno Sul, s/n – Bairro: Planalto Caucaia - Caucaia-CE
Imóvel do Fórum Trabalhista de Maracanaú
Endereço: Rua Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 80 - Bairro: Parque Antônio Justa – Mara-
canaú - CE
Imóvel da Vara do Trabalho de Pacajus
Endereço: Av. Vice-Prefeito Expedito Chaves Cavalcante S/N – Bairro: Cruz das Almas – 
Pacajus - CE
Imóvel do Fórum Trabalhista do Cariri - Juazeiro do Norte 
Endereço: Rua Rafael Malzoni, 761, Bairro: São José - Juazeiro do Norte - CE
Imóvel do Fórum Trabalhista de Sobral           
Endereço: Av. Lúcia Sabóia nº  500 - Bairro: Centro - Sobral-CE
Imóvel do Fórum Trabalhista de Quixadá
Endereço: Rua Tenente Cravo, nº 775 - Bairro: Campo Velho – Quixadá – CE 
Imóvel da Vara do Trabalho de Baturité
Endereço: Rua Major Pedro Catão nº 450 - Bairro: Mondego, Baturité - CE
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Imóvel da Vara do Trabalho de Tianguá
Endereço: Rua Manoel da Rocha Teixeira, S/N - Bairro: Planalto – Tianguá - CE
Imóvel da Vara do Trabalho de Limoeiro do Norte 
Endereço: Rua Cândido Olímpio de Freitas, 1.655 - Bairro: Centro - Limoeiro do Norte-CE
Imóvel da Vara do Trabalho de Crateús
Endereço: Rua Hermínio Bezerra nº 801 - Bairro: Planalto CE-075 - Crateús-CE
Imóvel da Vara do Trabalho de Iguatu
Endereço: Rua José de Alencar, s/nº - Bairro: Bugi - Iguatu-CE

5.4.9 Endereços e Fachadas dos Imóveis Cedidos 
Imóvel da Vara do Trabalho de Eusébio
Endereço: Rua Dermeval Carneiro nº 115, Bairro: Centro, Eusébio - CE 

5.4.10 Mudanças e Desmobilizações Relevantes

No decorrer do exercício de 2018 não ocorreram Desmobilizações, no âmbito deste Re-
gional.

De outra parte, o Imóvel destinado a abrigar a Sala do Arquivo da Fórum Trabalhista 
de Caucaia, cedido a este Tribunal, de acordo com o Convênio de Cooperação Técnica 
(Processo TRT7 nº. 5784/2013-9), firmado com o Município de Caucaia foi devolvida em 
março de 2018.

O Relatório de Inventário dos Bens Imóveis está disponibilizado em nosso sítio eletrô-
nico.

5.4.11 Principais Desafios e Ações Futuras. 

Promover o Saneamento do Depósito da Divisão de Material e Logística - DMLOG (Jabu-
ti), mediante realização de mais Processos de Desfazimento de Bens Permanentes, de 
modo a viabilizar a devolução do Imóvel Locado, redirecionando os itens ali acondicio-
nados para um espaço menor no Complexo Fórum Autran Nunes.

Promover a Conclusão dos Processos de Regularização dos Imóveis Próprios perante a 
Superintendência do Patrimônio da União no Ceará - SPU/CE, com a apresentação dos 
documentos pertinentes (Habite-se, Certidão do Corpo de Bombeiros, entre outros. 

Manter a atual Logística de Distribuição de Materiais de Consumo e Materiais Perma-
nente destinados às Unidades Administrativas e Judiciárias deste Tribunal, atendendo à 
Política de Estoques, face às limitações orçamentárias.

Implantar o Almoxarifado Sustentável.
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5.5 GESTÃO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

R$ 9.171.533.41 
executados em TIC.

37 servidores lotados 
na SETIC. 
31 é o déficit atual no 
quadro especializado.
(Resolução CNJ n. 211/2015)

57 projetos conduzidos

4 novas versões do PJe 
homologadas e 
instaladas.

14409 chamados
atendidos pela Central 
de Serviços de TIC. 
92% concluídos dentro 
do SLA estabelecido.

13 servidores recebe-
ram pelo menos 40h 
de capacitação.

Conformidade Legal
5.5.1 Auditorias 2018

►  RDI CCAUD/CSJT Nº 63/2018: Relató-
rio de indisponibilidade do sistema PJe e 
quadro consolidado;

►  RDI TRT7.SCI.SCGAP nº 01/2018: Cum-
primento das recomendações do acórdão 
TCU 750/2014.

►  Resposta ao MEMO TRT7 SGP Nº 
70/2018: Informações para correição 2018;

►  RDI TRT7.SCI.SCGAP nº 02-2018: audito-
ria do controle interno sobre bens e servi-
ços de TIC custeados com recursos do CSJT 
em 2016 e 2017;

►  Resposta ao Memo TRT7. DG Nº 11/2018– 
Relatório de Gestão do Exercício-2017;

►  CNJ CCAUD Nº 040/2018 (Ato CSJT.GP.SG 
Nº 333/2017): ação Coordenada de Audito-
ria que avaliou o Sistema de Governança e 
Gestão de TIC dos tribunais;

► CSJT-A-3552-89.2016.5.90.000: levanta-
mento de documentação comprobatória 
para o monitoramento de cumprimento 
do Acórdão que deliberou sobre a audito-
ria “in loco” no TRT7 - Área de Gestão de TI.

5.5.2 Autoavaliação de Gestão 
e Governança

► iGovTIC-JUD 2018: Levantamento de Go-
vernança, Gestão e Infraestrutura de TIC 

PJe

ProcessosTI

iGestContratosTI

iGestProjetosTI

ProcessoSoftwar e

iGestSegInf o

iGestRiscosTI

iGestNíveisServiçoT I

iGestServiçosTI

0.TRT7
1.Tribunal
2.JUD
3.Todos

APRimorado=70 a 100%
Faixas de Classificação

INTermediário=40% a 69,9%
INIcial=15 a 39,9%
INExpressivo=0 a 14,9%

iGovTI

ProcessosT I

PessoasTI

PlanejamentoT I

iGestT IR esultadoTI

ModeloT I

MonitorAvaliaTI

GovernancaT I
0.TRT7
1.Tribunal
2.JUD
3.Todos

APRimorado=70 a 100%
Faixas de Classificação

INTermediário=40% a 69,9%
INIcial=15 a 39,9%
INExpressivo=0 a 14,9%

Figura 32

Figura 33



61

C
A

P.
 5

  | 
 A

lo
ca

çã
o 

de
 R

ec
ur

so
s 

e 
Ár

ea
s 

es
pc

ia
is

 d
e 

G
es

tã
o

do Poder Judiciário;

► IGOVTI TCU 2018: Levantamento de 
Governança e Gestão Públicas (Acórdão 
2699/2018-TCU-Plenário)

5.5.3 Modelo

O Modelo de Governança de TIC do TRT7 
contempla as políticas, diretrizes, estrutu-
ras organizacionais e os processos de ali-
nhamento com os objetivos do Tribunal, 
além de seguir as melhores práticas do 
mercado, tal como o COBIT 5 e atos nor-
mativos do  CSJT, CNJ e TCU. 

O modelo de Governança do TRT7 é forma-
do por:

►   ATO TRT7 Nº 131/2017 - Política de Go-

vernança de TIC do TRT7;
►  ATO TRT7 Nº 100/2017 - Diretrizes para o 
planejamento, gestão do portfólio, avalia-
ção de desempenho e comunicação sobre 
o resultado da gestão e uso dos serviços 
de TIC;
►    Comitê de Governança de TIC  (6 reu-
niões em 2018);
►   Comitê Gestor de TIC (14 reuniões em 
2018);
►  Comitê Gestor de Segurança da Infor-
mação (1 reuniões em 2018);
► RES TRT7 Nº 372/2015 - Planejamento 
Estratégico de TIC
►   Plano Diretor de TIC

 iGovTIC-JUD 2018
Nota do Órgão Nível de Maturidade

0,61 Satisfatório

Dimensões Avaliadas 
Nota do 

iGovTIC-JUD 
2016

Nível de Maturi-
dade

1. Das Políticas Planejamento 0,91 Excelência 

2. Das Estruturas, Macroprocessos e Processos 0,66 Satisfatório 

 3. Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho de Pessoas 0,34 Baixo 

4. Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria - Controle de Gestão 
0,42 Satisfatório

5. Dos Sistemas, Integração e Nivelamento  0,86   Aprimorado

6. Dos Serviços de Infraestrutura 0,55 Satisfatório

7. Detalhamento 0,51 Satisfatório

Tabela 39

5.5.4 PETIC 2015/2020 5.5.5 PDTIC

O PDTIC é um instrumento de diagnóstico, 
planejamento e gestão dos recursos e pro-
cessos e contempla principalmente:

► Análise de governança de TI
► Organização da SETIC
► Resultados do PDTIC anterior

5.5.6 Montante de Recursos aplicados em TI

R$ 7.999.485,46 
Execução Financeira

R$ 5.896.423,00
Proposta Orçamentária

R$ 5.213.098,43
Total de Recursos 
em Investimentos

R$ 2.786.387,03
Total de Recursos
em Outras Despesas

135.67%
Execução Orçamentária

Total de recursos executados 
pela SETIC em 2018

Total de recursos orçados para 
a SETIC em 2018

A execução foi maior devido às 
descentralizações orçamentá-
rias ao longo do ano

► Plano de Contratações de TIC 2018
►  Plano de Projetos da SETIC para 2018-
2020 (65 Projetos) 
► Plano de Capacitações de TIC 2018         
(28 cursos - 6 contratados)
► Proposta Orçamentária Prévia de TIC 
2019

8
Objetivos

Estratégicos

22
Indicadores

3

12

2 Todos os indicadores alcançam a meta

Alcançam a meta

Pelo menos um indicador alcançam a meta

Não alcançam a meta

Todos os indicadores não alcançam a meta

Estão sem medição

Todos os indicadores estão sem medição

127

3

Figura 34
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Investimento
Objeto de Contratação Executado

Aquisição de licenças e 
de serviço de atualiza-
ção e suporte técnico 
para VMware - Fórum 
Autran Nunes

R$876.786,29

Aquisição de notebooks 
para Magistrados, As-
sessores e Diretores

R$661.375,00

Estações de trabalho R$651.844,00

Solução de firewall R$635.000,00

Adquirir impressoras de 
rede multifuncionais de 
médio porte

R$480.760,74

Subsistema de arma-
zenamento de dados 
(storage)

R$330.000,00

Ativos de rede CORE - 
Sede

R$313.075,60

Ativos de rede SAN - 
Sede

R$252.300,00

5.5.7 Contratações mais relevantes de recursos de TI

Serviços Continuados
Objeto de Contratação Executado

Contratação de serviço 
de Suporte Técnico, 
Manutenção Legal, Cor-
retiva, Evolutiva, Preven-
tiva, Releases e novas 
versões do Sistema de 
Recursos Humanos e 
Folha de Pagamento

R$381.360,00

Serviços de rede de da-
dos de longa distância 
para interligação da 
sede deste Tribunal a 
suas unidades
do interior (Links 
backup)

R$661.375,00

Redes JT R$651.844,00

Serviços de Rede de da-
dos entre fórum Autran 
Nunes e TRT

R$635.000,00

Serviços de manutenças 
preventiva para a solu-
çao de contingência da 
sala cofre (site backup)

R$480.760,74

5.5.8 Principais Iniciativas e Resultados por cadeia de Valor

móvel à internet

DITICP-5 - Modernização da infraestrutura da 
rede de dados do Fórum Autran Nunes

DITICP-27 - Modernização do sistema de arma-
zenamento de dados em storage

EL-7 - Implantar a Infraestrutura do PJe KZ

5.5.9 Segurança de
Informação

SISTEMA DE GESTÃO DE  SEGURANÇA 
DA INFORMAÇÃO  Estruturado conforme 
a Norma NBR 27002:2013 - que fornece 
diretrizes para práticas de gestão de se-
gurança da informação e normas de se-
gurança da informação para as organiza-
ções, incluindo seleção, implementação e 
gerenciamento dos controles.

Administração Geral

DSTIC-458 - SILC - Sistema Integrado de Licita-
ções e Contratos

DSTIC-67 - Sistema para Gestão de Demandas 
das Unidades do Tribunal

NGTICP-1 Implantar a Gestão de Ativos de TIC

DC-2018-05 Adquirir licenças da suíte de escri-
tório Microsoft Office

Uniformização Jurisprudencial

DSTIC-483 - NUGEP - Satélite PJe para Banco 
Nacional de Demandas Repetitivas CNJ - Reso-
lução 235/2016

Comunicação Institucional

DITICP-11 - Garantir a continuidade do acesso 
ao serviço de correio eletrônico em nuvem

Estratégia Organizacional

DSTIC-460 - Revisão da metodologia e ferra-
menta de Gestão de Projetos do TRT7

Gestão de Pessoas 

DSTIC-521 - Atualização do Sistema SGM (para 
pagamento da GECJ)

DSTIC-45 - Sistema e-Consig para apoio nos Em-
préstimos Consignados

DSTIC-51 - SIGEP - Sistema de Gestão de           
Pessoas

Prestação Jurisdicional

DSTIC-220 - Núcleo de Conciliação Virtual no 
Site do TRT7

DSTIC-517 - Informações de RPV’s no Portal de 
Serviços do TRT7

DSTIC-536 - Disponibilizar Áudio Sessões no 
Site

DSTIC-543 - Solução unificada para levanta-
mento rápido de cálculos para execução

DSTIC-533 - PJe - Fluxo pós sentença na KZ

DSSUTICP-11 Modernizar o parque de Microin-
formática (computadores, impressoras e note-
books).

DC-2018-07 Aquisição de certificação digital A3

DC-2018-09 Contratação de Serviço de acesso 

SEÇÃO DA NORMA 
NBR 27002

Prática do TRT7
Confrontada com os controles da norma NBR 27/002

2016 2017 2018

5 - Políticas de segurança da 
informação 

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE

IMPLEMENTADO IMPLEMENTADO

6 - Organização da segurança 
da informação 

NÃO AVALIADO
IMPLEMENTADO
PARCIALMENTE 

IMPLEMENTADO PAR-
CIALMENTE

8 - Gestão de Ativos NÃO IMPLEMENTADO
IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE 

IMPLEMENTADO PAR-
CIALMENTE

9 - Controle de Acesso NÃO AVALIADO
IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE 

IMPLEMENTADO PAR-
CIALMENTE

10 - Criptografia NÃO AVALIADO NÃO IMPLEMENTADO NÃO IMPLEMENTADO

11 - Segurança Física e do 
Ambiente

IMPLEMENTADO IMPLEMENTADO IMPLEMENTADO

12 - Segurança nas Operações
IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE 

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE

13 - Segurança nas Comuni-
cações

NÃO AVALIADO EM ANDAMENTO
IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE

16 - Gestão de incidentes de SI NÃO IMPLEMENTADO
IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE

IMPLEMENTADO

17 - Aspectos da SI na conti-
nuidade do negócio 

IMPLEMENTADO PAR-
CIALMENTE

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE

IMPLEMENTADO 
PARCIALMENTE

Tabela 40

Tabela 41
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Nota:  Os controles relacionados à seguran-
ça em recursos humanos (seção 7); aquisição, 
desenvolvimento e manutenção de sistemas 
(seção 14) e relacionamento na cadeia de supri-
mento (seção 15) não foram avaliados.

PRINCIPAIS INICIATIVAS EM 2018

►  Implantar a Gestão de Ativos de TIC;

►  Garantir a segurança dos computado-
res servidores Web através da aquisição e 
implantação de certificado digital do tipo 
Wildcard;

►  Garantir a segurança do PJe e do PJe-
SIF através da aquisição e implantação de 
certificados digitais ICP-Brasil;

►  Garantir a segurança dos desktops 
através da aquisição de nova solução de 
antivírus;

►  Garantir a segurança da rede de dados 
do Tribunal através da implantação de 
uma nova solução de firewall;

►  Modernização da biblioteca de armaze-
namento de dados de backup;

► Revisão das normas de controle de 
acesso e de uso de recursos de TIC;

►  Apoiar a elaboração de norma sobre 
classificação de informações;

► Implantar a Gestão de Riscos de TIC;

►  Implantar a Gestão de Incidentes de 
Segurança da Informação.

► Recomposição e atuação efetiva do Co-
mitê de Segurança da Informação do (Por-
taria nº 366/2018);

5.5.10 Principais desafios e 
Ações Futuras

Desafios

►  Limitação orçamentária (EC 95);

►  Conciliar redução do custo de TI com 
aumento de demanda;

►  Quadro de pessoal muito abaixo do ne-
cessário (Acordão TCU 750/2014; Resolução 
CNJ 211/2015);

►  Uso de múltiplas tecnologias (excessiva  
heterogeneidade do ambiente);

►  Conciliar as novas demandas com a 
execução do planejamento estratégico e 
tático vigente;

► Implantar a cultura de gestão de pro-
cessos;

Ações

► O ciclo de planejamento estratégi-
co de TIC (PETIC) atual é para o sexênio 
2015/2020;

► O ciclo de planejamento tático atual 
(PDTIC) é para o biênio 2018/2020;

► Possível adoção de nuvem em larga es-
cala;

► Possível adoção de Infraestrutura ágil;

►  Possível centralização no Tribunal Su-
perior do Trabalho, em Brasília/DF, de al-
gumas aplicações;
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5.6 A GESTÃO DE CUSTOS

5.6.1 Conformidade legal

A Justiça do Trabalho, em atendimento à 
determinação do art. 50, §3º, da Lei Com-
plementar 101/2000, iniciou, em 2007, es-
tudos preliminares para criação de um 
sistema de custos que permitisse o acom-
panhamento da sua gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial. A partir da cria-
ção do Grupo de Trabalho de Custos (Ato 
CSJT.GP.SG nº 398, de 29 de outubro de 
2013), o processo de implantação do Siste-
ma de Custos (SIC-JT) foi qualificado como 
um projeto, acompanhado pela Meta Es-
tratégica nº 9 do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, cuja implantação total 
está prevista para o final do exercício de 
2020. O projeto piloto do sistema próprio 
foi desenvolvido e implantado no TST, 
entretanto, teve sua ampliação suspensa 
devido aos altos custos para aquisição de 
licenças de software necessário para a ex-
tração de dados, e da diversidade de sis-
temas corporativos em uso nos tribunais 
regionais, que dificultariam o processo.

Tendo em vista as limitações atuais, e 
considerando a posterior retomada da 
implantação do SIC-JT nos moldes inicial-
mente estabelecidos, o Comitê Gestor do 
Sistema de Informação de Custos da Jus-
tiça do Trabalho, instituído pelo Ato CSJT.
GP.SG nº 320/2017, deliberou sobre a utili-
zação da ferramenta de detalhamento de 
custos Sistema Integrado de Administra-
ção Financeira do Governo Federal (SIAFI). 
Dessa forma, foram selecionadas e agru-
padas, em 22 objetos de custos, as contas 

de Natureza de Despesa Detalhada, que 
combinadas à segregação por instância 
judicial, geraram um total de 88 Centros 
de Custos possíveis. O enfoque encontra 
legalidade na Portaria STN 157/11, no §2º 
do Art. 3º, amplia a utilização do Sistema 
de Custos do Governo Federal (SIC-Gov) 
às unidades de gestão interna do Poder 
Judiciário, classificando-as como órgãos 
setoriais.

Assim, após cadastro prévio no SIAFI, o 
TST e os tribunais da 1ª, 4ª e 6ª regiões, 
nos registros contáveis que acionam a aba 
Centro de Custos, passaram a ter a obriga-
toriedade do seu preenchimento a partir 
de novembro/2018. Os demais TRT’s serão 
incluídos conforme cronograma estabele-
cido no planejamento estratégico do CSJT. 

5.6.2 Estimativa de custos por 
área de atuação, demonstran-
do a distribuição dos recursos 
consumidos entre as áreas fi-
nalísticas e de suporte

Valendo-se das informações obtidas no 
SIC-Gov - nas regiões onde o Sistema já 
está implantado - é possível acompanhar 
os custos por Unidade Orçamentária e por 
Instância. Os Centros de Custos cadas-
trados para a Justiça do Trabalho permi-
tem a organização temática dos recursos 
consumidos, de forma a disponibilizar 
informações de caráter gerencial. Para 
isso, definiu-se, como premissas básicas 
que: inicialmente os custos de pessoal 
não serão detalhados, apenas alocados 

em cetros de custos genéricos; o foco das 
análises será dado nos custos mais rele-
vantes e de maior impacto no custeio das 
unidades; e os custos serão segregados, 
na medida do possível, de acordo com a 
instância judicial a qual se destinam.

5.6.3 Estimativa de custos por 
programa governamental, de-
monstrando em que medida 
eles se relacionam e contri-
buem para o alcance da mis-
são institucional

A utilização do SIC-Gov possibilita a aná-
lise dos custos diretos relacionados aos 
programas governamentais, entretanto, 
em fase de construção, a série histórica 
disponível ainda não contempla a tota-
lidade do exercício (tendo em vista que 
as informações passaram a ser inseridas 
apenas em novembro/2018), limitando, 
assim, as análises de projeções ou estima-
tivas de custos.

Principais desafios e ações futuras para 
alocação mais eficiente de recursos e me-
lhoria da qualidade dos gastos públicos

O Sistema de Custos está ativo no TST e nos 
Tribunais Regionais das 1ª, 4ª e 6ª regiões. 
O Planejamento Estratégico do CSJT prevê, 
em 2019, a ampliação para os tribunais da 
2ª, 3ª, 5ª, 8ª, 9ª, 10ª, 12ª e 15ª regiões, com 
previsão de conclusão nas demais unida-
des até o final de 2020. Todavia, devido à 
bem sucedida experiência das primeiras 4 
unidades em 2018, o Comitê Gestor espera 

implantar o sistema em todas as unidades 
ainda em 2019, com previsão de início da 
gestão de informação de custos, nos mol-
des definidos, a partir de Abril/2019.

Espera-se, com a retomada do SIC-JT, que 
sejam obtidas informações de custos dire-
tos das unidades administrativas que pos-
sam ser associadas àqueles registrados no 
SIAFI, visando o aperfeiçoamento e refina-
mento da informação de custos da Justiça 
do Trabalho.
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5.7 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

5.7.1 Critérios de Sustentabi-
lidade nas Contratações e 
Aquisições

Os Critérios de Sustentabilidade nas Aqui-
sições e Contratações do TRT-7ª Região 
são aqueles previstos no Guia de Contra-
tações Sustentáveis da Justiça do Traba-
lho - Resolução CSJT nº. 103/2012, entre os 
quais destacamos: preferência à aquisição 
de produtos constituídos no todo ou em 
parte por materiais reciclados, atóxicos e 
biodegradáveis, aquisição de papel reci-
clado ou branco, com certificação ambien-
tal,  equipamentos com eficiência energé-
tica e previsão de Logística Reversa entre 
outros.

5.7.3 Ações de Redução de 
Consumo de Recursos
Naturais

Como resultado da Intensificação das 
Campanhas de Sensibilização, promovidas 
pela Comissão Permanente de Gestão Am-
biental - CPGA (Campanha de Impressão 
Frente e Verso), a Disseminação do Proces-
so Judicial Eletrônico - PJe/JT e a Amplia-
ção do Processo Administrativo Eletrônico 
- PROAD houve uma redução de 1.164 Res-
mas em 2018, comparando-se com o con-
sumo de 2017. 

Consumo em Resmas

2018 3.404 Resmas

2017 4.568 Resmas

Tabela 41 Fonte: SCMP

Papel (Consumo em Resmas)

Água e Esgoto 
(Consumo em m³ x m³ /m²)

Energia Elétrica
(Consumo em Kwh)

5.7.2 Plano de Logística Sus-
tentável do TRT-7ª Região

O PLS/TRT7/CE, aprovado pela Resolução 
TRt7 nº. 227/2016, tem reflexos diretos 
quanto ao fluxo de bens e serviços, da 
aquisição/fornecimento ao desfazimento 
de materiais, proporcionando a raciona-
lização do consumo, o combate ao des-
perdício e a minimização de impactos 
ambientais, possibilitando, por fim, a re-
dução de despesas.

Os Temas acompanhados pelo supraci-
tado Plano são os seguintes: Papel, Copo 
Descartável, Água Mineral, Impressão de 
Documentos e Equipamentos Instalados, 
Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gestão de 
Resíduos, Qualidade de Vida no Ambien-
te de Trabalho, Telefonia, Vigilância, Lim-

O quantitativo de KWh de energia elétri-
ca consumida no exercício de 2018 foi um 
pouco superior ao exercício de 2017, resul-
tando num aumento de 137.132 KWh, que 
representa um acréscimo de consumo no 
percentual de 3,55%.  
Houve também acréscimo de 0,80% no 
comparativo de consumo do quantitativo 
de energia elétrica por área construída - 
KWh/m². 
Por outro lado, houve redução do consu-
mo da demanda fora de ponta.
O Tribunal estuda a possibilidade de con-
tratação de energia alternativa e adota as 
seguintes medidas de economia e redu-
ção.

O volume em m³ de água consumido no 
exercício de 2018 foi inferior ao exercício 
de 2017, importando numa redução de 
1.319 m³, que representa um percentual de 
economia em torno de 8,3%.  

Houve também redução de 10,74% no com-
parativo de consumo de volume de água 
por área construída - m³/m².

Consumo m³ x Consumo m³/m²

2018 14.568 m³ 0,3475 m³/m²

2017 15.887 m³ 0,3897 m³/m²

Tabela 42 Fonte: SCMP

Houve uma redução de 875.695 Impressões 
de Documentos em 2018 no comparativo 
com as Impressões de 2017. Conseqüen-
temente, também houve redução de Des-
pesas  com Aquisição de Suprimentos de 
Informática, representando uma econo-
mia no percentual aproximado de 14,20% 
em comparação a 2017, no valor de  R$ 
20.730,25

Despesas com 
Suprimentos de  Informática

(Descarte pela Logística Reversa)

2018 R$ 125.237,35

2017 R$ 145.967,60

Tabela 44 Fonte:  DSSUTIC

Impressão de Documentos

5.7.4 Ações de Redução de 
Consumo de Resíduos 
Poluentes

peza, Combustível, Veículos, Capacitação 
em Gestão Socioambiental e Reformas. O 
Relatório de Desempenho completo está 
disponível no sítio eletrônico do Tribunal.

Entre as Medidas de Racionalização do 
Consumo de Energia Elétrica, destacamos: 
substituição de lâmpadas fluorescentes 
por “LED”, desligamento programado do 
Sistema de Climatização (Ar Condiciona-
do), entre outros.

Consumo Kwh x Consumo KW h/m²

2018 3.999.767 KWh 95,41 KWh/m²

2017 3.862.635 KWh 94,41 KWh/m²

Tabela 43 Fonte: NMANUT/Relatório de Desempenho do PLS/TRT7/CE

Figura 35
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Gestão de Resíduos
- Coleta Seletiva

Coletor de 
Pilhas e Baterias

Coletor de Papel

Estação de
Coleta Seletiva

Copo Descartável
(Consumo em Cento)

Houve uma pequena redução no consumo 
de Consumo de Combustível em 2018,  tan-
to de Gasolina (Comum e Aditivada) quan-
to de Álcool/Gasolina - Flex e Diesel em 
comparação a 2017.

Consumo em Litros em 2018

Gasolina (Comum e Aditivada) 13.673,33 litros

Álcool/Gasolina - Flex 535.645 litros

Diesel 8.248,53 litros

Quantidade de Veículos

VF - Veículos Flex 25

VD – Veículos a Diesel 7

Total de Veículos 32

Tabela 45 Fonte: Setor de Transporte

Medidas destinadas a Redução do 
Consumo de Combustível: viagens 
compartilhadas e programadas.

Medidas destinadas a Redução do Consu-
mo relacionadas à Manutenção de Veícu-
los: Lavagem Ecológica. Enquanto numa 
Lavagem Ecológica gasta-se, em média, 4 
a 6 litros de água por Veículo, na Lavagem 
Comum gasta-se, em média, 400 a 600 li-
tros de água.

Gasolina (Comum e Aditivada) e Álcool /
Quantidade de Veículos Oficiais

2018 6,39

2017 6,59

Houve uma pequena redução no consumo 
de Copos Descartáveis, especialmente no 
que se refere aos Copos de 200ml (Água), 
num total de 8 (oito) centoss.. Contudo, 
quanto ao consumo de Copos de 50ml 
(Café), houve um aumento de 96 (noventa 
e seis) centos.

O crescente número de Ações de Capacita-
ção e Qualidade de Vida, o Funcionamento 
do Edifício Manoel Arízio (Retrofit) - Fórum 
Autran Nunes, com os Centros de Atendi-
mento a Usuários, a exemplo do Centro 
Judiciário de Solução de Disputas (CEJUSC-
JT) e a Nova Sala de Treinamento da Escola 
Judicial no aludido Imóvel também são fa-
tores que propiciaram o aumento do Con-
sumo dos Copos de 50ml (Café), pois nos 
Eventos e Capacitações são servidos Café 
e Água.

Quanto à Água é propagada a prática de 
levar o Squeeze ou Copo Verde, mas esta 
idéia não é ampliada para o Copo de Café.

A Comissão Permanente de Gestão Am-
biental/Ecosétima irá intensificar as Cam-
panhas para Redução do Consumo de Co-
pos Descartável.

Copo Descartável 200 ml – Água

2018  1.468 Centos

2017 1.476 Centos

O TRT-7ª Região organiza a Coleta Seletiva 
desde desde a criação da Comissão Per-
manente de Responsabilidade Socioam-
biental (Ecosétima) em 2008. 

Atualmente, temos Acordo de Cooperação 
Técnica assinado, de acordo com o  Decre-
to nº. 5940/2006, com as seguintes Asso-
ciações de Catadores de Materiais Reciclá-
veis: ASCAJAN, SOCRELP, BRISAMAR

Logística Reversa 
de Cartucho

Gestão de Resíduos - Coleta Seletiva 2018              

Tabela 46 Fonte: Setor de Transporte

5.7.5 Outras Ações de 
Sustentabilidade Ambiental

No exercício de 2018 tivemos diversas 
Ações de Qualidade de Vida (Janeiro Bran-
co – Cuidados com a Saúde Mental, Setem-
bro Amarelo – Prevenção ao Suicídio Ou-
tubro Rosa – Prevenção Câncer de Mama, 
Novembro Azul – Prevenção Câncer de 
Próstata, dentre outras), Ações Solidárias 
(Farmácia Comunitária, Doação de Livros 
e Brinquedos, Doação de Cestas Básicas), 
Ações de Acessibilidade (Campanha Cons-
cientização do Autismo, Contratação de 
Deficientes Auditivos com Associação de 
Pais e Amigos do Deficiente Auditivos – 
APADA e Adaptações na Vara do Trabalho 
de Eusébio (Contrato TRT7 nº. 45/2018)

Ações 2018 2017

Qualidade 
de Vida

27 23

Solidárias 8 8

Inclusão  8 4  

Tabela 48 

Participações em Fóruns, Comitês e 
Eventos de Sustentabilidade

Fórum Permanente de Contratações Sus-
tentáveis da Justiça do Trabalho - O TRT-
7ª Região do referido Fórum e coordena o 

Ações de Qualidade de Vida

Combustível 
(Consumo em Litros/Quantidade 
de Veículos Oficiais)

Papel - 12.884 kg        

Pilhas e Baterias - 94

Plásticos - 1.170 Kg   

Resíduos de TIC -
257 Kg   

Cartuchos recolhidos 
pela Logística Reversa 
202

Cartuchos - Associação 
Catadores - 72
(Fonte: Ecosétima)

Quantidade de Documentos

2018 2.188.625 Impressões

2017 3.064.320 Impressões

Tabela 44 (cont.) Fonte:  DSSUTIC

Diesel/Quantidade de Veículos Oficiais

2018 6,68

2017 6,92

Copo Descartável 50 ml - Café

2018   376  Centos

2017 280  Centos

Tabela 47 Fonte: SCMP

Figuras 36/37/38/39
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Subcomitê da Região Nordeste - Ato CSJT.
GP.SG.CGEST nº. 99/2018.

Fórum Lixo & Cidadania - O TRT-7ª Região 
atua junto às Associações de Catadores de 
Materiais Reciclados e demais Órgãos.

I Workshop Socioambiental do Poder Judi-
ciário (Novembro/2018 -  Brasília-DF), pro-
movido pelo Conselho Nacional de Justi-
ça - CNJ - Balanço Socioambiental de 2017 
-  Discussão acerca da Resolução CNJ nº. 
201/2015 (PLS-JUD)

III Encontro de Gestão da Responsabilida-
de Socioambiental da Justiça do Trabalho 
(Novembro/2018 - Curitiba/PR) - Compar-
tilhamento de Boas Práticas em Sustenta-
bilidade 

O TRT-7ª Região recebeu o “Selo A3P Verde” referente ao 
Período de 2015 a 2020 e possui Termo de Compromisso 
firmado desde 2010.

5.7.6 Principais Desafios e 
Ações Futuras. 

► Promover a Conscientização do Corpo 
Funcional do TRT-7ª Região Magistrados, 
Servidores e Terceirizados sobre Respon-
sabilidade Socioambiental
► Ampliar a Coleta Seletiva e a Reciclagem
► Promover Licitações Sustentáveis e 
Compras Compartilhadas
► Ampliar as Ações de Capacitação e a 
Sensibilização.
► Ampliar as Ações voltadas ao Volunta-
riado
► Ampliar Campanhas sobre o uso do 
Copo Verde/Redução do Consumo de 
Copo Descartável
► Ampliar a Ações de Inclusão Social e 
Acessibilidade

Fi
gu

ra
 4

0



6 DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



A Divisão de Contabilidade é uma unidade 
administrativa integrante da estrutura do 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Re-
gião (TRT7), com subordinação à Diretoria 
Geral e com atuação definida no Regula-
mento Geral deste Regional.

Integra o Sistema de Contabilidade Fede-
ral, estabelecido pela Lei nº 10.180/2001 
e regulamentado pelo Decreto 6976/2009, 
como Unidade Setorial Contábil da Unida-
de Gestora 080004 – TRT 7ª Região.

Este Tribunal é responsável pela elabora-
ção e publicação de suas Demonstrações 
Contábeis e está sob supervisão adminis-
trativa, orçamentária, financeira e patri-
monial do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho (CSJT), estando vinculado às suas 
decisões como órgão central do sistema, 
conforme determinado no art. 111-A, § 2º, 
inciso II, da Constituição Federal.

As demonstrações contábeis estão em 
consonância com a Lei 4320/64, a Lei Com-
plementar 101/2000 (LRF) e previstas nos 
anexos atualizados (Portaria STN 438/12) 

Declaração do Contador
Valcira Maria da Silva Baracho
CRC/CE 8915-O3
Contadora Responsável do TRT7

da Lei nº 4.320/1964 e na NBC T 16.6 – De-
monstrações Contábeis, estando padroni-
zadas pelas práticas contábeis brasileiras 
aplicadas ao setor público, conforme Por-
taria STN nº 840/2016, que aprovou a parte 
V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 
Setor Público (DCASP) da 7ª edição do Ma-
nual de Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público (MCASP) válido para os exercícios 
de 2017 e 2018.

A conformidade contábil dos atos e fatos 
da gestão orçamentária, financeira e patri-
monial refletidos nas demonstrações con-
tábeis executados no Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Governo 
Federal (SIAFI) é efetuada mensalmente 
por profissional em contabilidade devida-
mente registrada no Conselho Regional de 
Contabilidade em dia com suas obrigações 
profissionais e credenciada no SIAFI no Rol 
de Agentes Responsáveis na Natureza de 
Responsabilidade 207 - Responsável pela 
Conformidade Contábil, atentando-se de-
vidamente ao princípio da Segregação de 
Funções.

Foram observados os procedimentos 
descritos no Manual SIAFI Macrofunção 
02.03.15 – Conformidade Contábil, cujo 
processo visa assegurar a fidedignidade 
dos dados contabilizados no SIAFI e per-
mitiu identificar as ressalvas ao longo do 
exercício e saná-las antes do encerramen-
to de 2018.

Elaboradas a partir das informações cons-
tantes no SIAFI, as Demonstrações Contá-
beis do TRT 7ª Região foram extraídas do 
SIAFIweb, opção Demonstrativos – Consul-
tar Demonstrações Contábeis, sendo com-
postas por:

- Balanço Patrimonial (BP)

- Demonstrações das Variações Patrimo-
niais (DVP)

- Balanço Financeiro (BF)

- Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC)

- Balanço Orçamentário (BO)



Declaro, por fim, que no acompanhamento da execução contábil os demonstrativos 
contábeis constantes do SIAFI (Balanços Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e as 
Demonstrações das Variações Patrimoniais, do Fluxo de Caixa e das Mutações do Patri-
mônio Líquido) regidos pela Lei n.º 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade 
Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6 (R1), aprovada pela Resolução CFC nº 1.133/2008, 
com alteração e consolidação da Resolução CFC 1.437/13, relativos ao exercício de 2018, 
refletem adequada e integralmente a situação orçamentária, financeira e patrimonial do 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, e que estou ciente das responsabilidades 
civis e profissionais desta declaração.

Fortaleza, 18 de março de 2019.

Valcira Maria da Silva Baracho

CRC/CE 8915-O3

Contadora Responsável do Tribunal

Regional do Trabalho da 7ª Região

Declaração do Contador Declaração do Contador 
afirmativa da Fidedignidade das Demonstrações 
Contábeis
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BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017

ATIVO CIRCULANTE 21.590.951,48 16.020.807,38

    Caixa e Equivalentes de Caixa 21.112.507,74 15.531.194,11

    Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 18.956,44 -

    Estoques 459.487,30 489.613,27

ATIVO NÃO CIRCULANTE 106.472.329,62 61.581.103,81

    Ativo Realizável a Longo Prazo 392.436,14 377.176,01

        Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 392.436,14 377.176,01

    Imobilizado 103.939.020,94 60.156.371,20

        Bens Móveis 22.111.575,90 19.562.756,51

            Bens Móveis 41.993.436,08 39.768.084,29

            (-) Depreciação/Amortização/Exaustão 
Acum. de Bens Móveis

-19.881.860,18 -20.205.327,78

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens 
Móveis

- -

        Bens Imóveis 81.827.445,04 40.593.614,69

            Bens Imóveis 88.005.626,78 46.502.315,31

            (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de 
Bens Imóveis

-6.178.181,74 -5.908.700,62

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens 
Imóveis

- -

    Intangível 2.140.872,54 1.047.556,60

        Softwares 2.140.872,54 1.047.556,60

            Softwares 3.139.740,89 1.819.630,91

            (-) Amortização Acumulada de Softwares -998.868,35 -772.074,31

            (-) Redução ao Valor Recuperável de Sof-
twares

- -

    Diferido - -

TOTAL DO ATIVO 128.063.281,10 77.601.911,19

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017
PASSIVO CIRCULANTE 23.722.578,49 23.209.456,03

    Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a 
Curto Prazo

23.679.570,37 22.969.547,37

    Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 37.174,61 220.193,16

    Demais Obrigações a Curto Prazo 5.833,51 19.715,50

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 7.389.706,43 7.389.706,43

    Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de 
Longo Prazo

- -

    Provisões a Longo Prazo 7.389.706,43 7.389.706,43

TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL 31.112.284,92 30.599.162,46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017
Resultados Acumulados 96.950.996,18 47.002.748,73

    Resultado do Exercício 50.560.030,65 43.549.140,58

    Resultados de Exercícios Anteriores 47.002.748,73 4.073.209,22

    Ajustes de Exercícios Anteriores -611.783,20 -619.601,07

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 96.950.996,18 47.002.748,73

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 128.063.281,10 77.601.911,19

Em Reais

Tabela 49
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QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO

2018 2017ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos
Potenciais Ativos 

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 1.227.260,07 955.471,37

    Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.227.260,07 955.471,37

        Garantias e Contragarantias Recebidas a 
Executar

1.227.260,07 955.471,37

        Direitos Contratuais a Executar - -

TOTAL 1.227.260,07 955.471,37

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO
2018 2017ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos

Potenciais Passivos
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.622.223,26 10.100.677,61

    Execução dos Atos Potenciais Passivos 4.622.223,26 10.100.677,61

        Garantias e Contragarantias Concedidas a 
Executar

- -

        Obrigações Contratuais a Executar 4.622.223,26 10.100.677,61

TOTAL 4.622.223,26 10.100.677,61

DESTINAÇÃO DE RECURSOS SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

Recursos Ordinários 7.967.761,83

Recursos Vinculados 6.744.879,59

    Previdência Social (RPPS) 646.327,37

    Alienação de Bens e Direitos 145.832,94

    Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas 5.952.719,28

TOTAL 14.712.641,42

Tabela 54

Tabela 52 Tabela 53

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017
ATIVO FINANCEIRO 21.112.507,74 15.531.194,11

ATIVO PERMANENTE 106.950.773,36 62.070.717,08

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017

PASSIVO FINANCEIRO 6.399.866,32 10.436.549,44

PASSIVO PERMANENTE 28.187.853,55 26.846.990,58

SALDO PATRIMONIAL 93.475.561,23 40.318.371,17Tabela 50

Tabela 51

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
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Demonstrações das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

2018 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 516.764.352,42 486.182.717,71

    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.208.333,09 5.954.547,69

        Taxas 7.208.333,09 5.954.547,69

    Contribuições - -

    Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 246.624,45 2.072.306,69

        Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 246.624,45 2.072.306,69

    Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 21.254,50 12.201,42

        Juros e Encargos de Mora 4.817,54 1.056,00

        Variações Monetárias e Cambiais 16.436,96 11.145,42

    Transferências e Delegações Recebidas 445.485.836,92 442.256.231,14

        Transferências Intragovernamentais 438.169.227,29 438.426.358,82

        Transferências Intergovernamentais 7.253.217,41 3.825.507,32

        Outras Transferências e Delegações Recebidas 63.392,22 4.365,00

    Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos 63.143.582,63 35.406.598,69

        Reavaliação de Ativos 42.140.492,31 502.552,23

        Ganhos com Incorporação de Ativos 14.031.291,42 -

        Ganhos com Desincorporação de Passivos 6.971.798,90 34.904.046,46

    Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 658.720,83 480.832,08

        Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 658.720,83 480.832,08

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 466.204.321,77 442.633.577,13

    Pessoal e Encargos 309.181.452,84 278.540.186,03

        Remuneração a Pessoal 241.172.509,74 211.784.040,31

        Encargos Patronais 40.795.653,36 39.608.614,50

        Benefícios a Pessoal 26.272.327,08 26.092.713,63

        Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 940.962,66 1.054.817,59

    Benefícios Previdenciários e Assistenciais 96.994.008,99 90.828.663,95

        Aposentadorias e Reformas 77.147.107,41 71.416.130,50

        Pensões 19.768.962,89 19.240.491,70

        Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais 77.938,69 172.041,75

    Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 30.177.646,64 33.545.475,85

        Uso de Material de Consumo 1.128.110,03 1.294.441,68

Em Reais
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VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

2018 2017
        Serviços 24.088.240,39 24.920.981,38

        Depreciação, Amortização e Exaustão 4.961.296,22 7.330.052,79

    Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.176,83 1.427,15

        Juros e Encargos de Mora - 568,77

        Variações Monetárias e Cambiais 1.176,83 858,38

    Transferências e Delegações Concedidas 17.852.518,71 12.850.812,40

        Transferências Intragovernamentais 17.775.851,03 12.834.986,80

        Transferências Intergovernamentais - -

        Outras Transferências e Delegações Concedidas 76.667,68 15.825,60

    Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos 11.695.957,81 25.103.738,41

        Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas 69,66 -

        Perdas com Alienação 512.918,14 -

        Perdas Involuntárias 41.927,40 22.743,75

        Incorporação de Passivos 11.070.701,82 24.810.608,07

        Desincorporação de Ativos 70.340,79 270.386,59

    Tributárias 198.455,08 182.150,69

        Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.479,52 6.386,13

        Contribuições 192.975,56 175.764,56

    Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 103.104,87 1.581.122,65

        Constituição de Provisões - 1.433.409,04

        Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 103.104,87 147.713,61

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO 50.560.030,65 43.549.140,58

Tabela 55
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BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017
Receitas Orçamentárias - -

    Ordinárias - -

    Vinculadas - -

        Previdência Social (RPPS) - -

        Recursos de Receitas Financeiras -

    (-) Deduções da Receita Orçamentária - -

Transferências Financeiras Recebidas 438.120.350,98 438.404.762,94

    Resultantes da Execução Orçamentária 437.912.626,21 438.194.229,48

        Sub-repasse Recebido 437.912.626,21 438.194.229,48

    Independentes da Execução Orçamentária 207.724,77 210.533,46

        Demais Transferências Recebidas 97.200,49 105.266,73

        Movimentação de Saldos Patrimoniais 110.524,28 105.266,73

    Aporte ao RPPS - -

    Aporte ao RGPS - -

Recebimentos Extraorçamentários 18.931.901,62 20.676.522,89

    Inscrição dos Restos a Pagar Processados 37.279,48 70.636,43

    Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados 3.253.351,98 8.208.824,89

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 165.638,89 76.499,38

    Outros Recebimentos Extraorçamentários 15.475.631,27 12.320.562,19

        Arrecadação de Outra Unidade 15.475.631,27 12.320.562,19

Saldo do Exercício Anterior 15.531.194,11 11.480.719,10

    Caixa e Equivalentes de Caixa 15.531.194,11 11.480.719,10

TOTAL 472.583.446,71 470.562.004,93

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO 2018 2017
Despesas Orçamentárias 438.345.488,84 443.798.605,46

    Ordinárias 349.013.558,04 359.649.748,72

    Vinculadas 89.331.930,80 84.148.856,74

        Seguridade Social (Exceto Previdência) 75.134.000,00

        Previdência Social (RPPS) 79.435.188,00 -

        Recursos de Receitas Financeiras -

        Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Progra-
mas

9.896.742,80 9.014.856,74

Transferências Financeiras Concedidas 8.301.520,03 6.955.015,80

    Resultantes da Execução Orçamentária - 938,55

        Sub-repasse Devolvido 938,55

    Independentes da Execução Orçamentária 8.301.520,03 6.954.077,25

        Transferências Concedidas para Pagamento de 
RP

342.467,02 399.379,24

        Demais Transferências Concedidas 450,00

        Movimento de Saldos Patrimoniais 7.958.603,01 6.554.698,01

    Aporte ao RPPS - -

    Aporte ao RGPS - -

Despesas Extraorçamentárias 4.823.930,10 4.277.189,56

    Pagamento dos Restos a Pagar Processados 70.492,43 111.067,20

    Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados 4.579.126,12 4.089.731,12

    Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 168.111,55 76.391,24

    Outros Pagamentos Extraorçamentários 6.200,00 -

        Demais Pagamentos 6.200,00

Saldo para o Exercício Seguinte 21.112.507,74 15.531.194,11

    Caixa e Equivalentes de Caixa 21.112.507,74 15.531.194,11

TOTAL 472.583.446,71 470.562.004,93

Em Reais

Tabela 56
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa

2018 2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 14.626.146,80 10.178.382,09

    INGRESSOS 453.761.621,14 450.801.824,51

        Receitas Derivadas e Originárias - -

        Transferências Correntes Recebidas - -

        Outros Ingressos das Operações 453.761.621,14 450.801.824,51

            Ingressos Extraorçamentários 165.638,89 76.499,38

            Transferências Financeiras Recebidas 438.120.350,98 438.404.762,94

            Arrecadação de Outra Unidade 15.475.631,27 12.320.562,19

    DESEMBOLSOS -439.135.474,34 -440.623.442,42

        Pessoal e Demais Despesas -389.146.138,08 -393.419.133,87

            Judiciário -278.330.444,90 -268.242.780,55

            Essencial à Justiça - -

            Previdência Social -101.646.242,83 -119.426.727,42

            Encargos Especiais -9.169.450,35 -5.749.625,90

        Juros e Encargos da Dívida - -

        Transferências Concedidas -41.513.504,68 -40.172.901,51

            Intragovernamentais -41.513.504,68 -40.172.901,51

        Outros Desembolsos das Operações -8.475.831,58 -7.031.407,04

            Dispêndios Extraorçamentários -168.111,55 -76.391,24

            Transferências Financeiras Concedidas -8.301.520,03 -6.955.015,80

Em Reais
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2018 2017

            Demais Pagamentos -6.200,00

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -9.044.833,17 -6.127.907,08

    INGRESSOS - -

        Alienação de Bens - -

        Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - -

        Outros Ingressos de Investimentos - -

    DESEMBOLSOS -9.044.833,17 -6.127.907,08

        Aquisição de Ativo Não Circulante -7.524.473,06 -5.635.195,94

        Concessão de Empréstimos e Financiamentos - -

        Outros Desembolsos de Investimentos -1.520.360,11 -492.711,14

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO - -

    INGRESSOS - -

    DESEMBOLSOS - -

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.581.313,63 4.050.475,01

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 15.531.194,11 11.480.719,10

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL 21.112.507,74 15.531.194,11
Tabela 57
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
 15108 – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES 7.616.029,00 7.616.029,00 7.578.470,09 -37.558,91
    Receitas Tributárias - - - -

    Receitas de Contribuições - - - -

    Receita Patrimonial 295.604,00 295.604,00 221.224,12 -74.379,88

        Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 295.604,00 295.604,00 221.224,12 -74.379,88

    Receita Agropecuária - - - -

    Receita Industrial - - - -

    Receitas de Serviços - - -515,00 -515,00

        Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - -515,00 -515,00

    Transferências Correntes 7.253.007,00 7.253.007,00 7.253.217,41 210,41

    Outras Receitas Correntes 67.418,00 67.418,00 104.543,56 37.125,56

        Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - -

        Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 67.418,00 67.418,00 104.543,56 37.125,56

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

        Demais Receitas Correntes - - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - 145.832,94 145.832,94

    Operações de Crédito - - - -

    Alienação de Bens - - 145.832,94 145.832,94

        Alienação de Bens Móveis - - 145.832,94 145.832,94

    Amortização de Empréstimos - - - -

    Transferências de Capital - - - -

    Outras Receitas de Capital - - - -

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

SUBTOTAL DE RECEITAS 7.616.029,00 7.616.029,00 7.724.303,03 108.274,03

REFINANCIAMENTO - - - -

    Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

    Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 7.616.029,00 7.616.029,00 7.724.303,03 108.274,03

DEFICIT 417.599.503,22 417.599.503,22

Em Reais
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RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS SALDO

TOTAL 7.616.029,00 7.616.029,00 425.323.806,25 417.707.777,25

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA - - - -

    Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - - - -

    Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - - - -

    Créditos Cancelados Líquidos - - - -

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO 
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

DESPESAS 
PAGAS

SALDO DA 
DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 417.806.717,00 433.848.741,00 422.283.737,30 419.170.226,22 419.161.171,62 11.565.003,70

    Pessoal e Encargos Sociais 359.061.815,00 377.751.990,00 369.807.604,82 367.917.041,96 367.917.041,96 7.944.385,18

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes 58.744.902,00 56.096.751,00 52.476.132,48 51.253.184,26 51.244.129,66 3.620.618,52

DESPESAS DE CAPITAL 1.696.207,00 4.696.207,00 3.040.068,95 2.952.228,05 2.924.003,17 1.656.138,05

    Investimentos 1.696.207,00 4.696.207,00 3.040.068,95 2.952.228,05 2.924.003,17 1.656.138,05

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - -

RESERVA DO RPPS - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS 419.502.924,00 438.544.948,00 425.323.806,25 422.122.454,27 422.085.174,79 13.221.141,75

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - -

    Amortização da Dívida Interna - - - - - -

    Amortização da Dívida Externa - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 419.502.924,00 438.544.948,00 425.323.806,25 422.122.454,27 422.085.174,79 13.221.141,75

TOTAL 419.502.924,00 438.544.948,00 425.323.806,25 422.122.454,27 422.085.174,79 13.221.141,75
Tabela 59

Tabela 58
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ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Despesas
Orçamentárias

Inscritos em
Exercícios
Anteriores

Inscritos em 31 de 
dezembro do

exercício anterior
Liquidados Pagos Cancelados Saldo

DESPESAS CORRENTES 2.143.867,33 5.170.952,80 1.929.418,57 1.599.506,37 2.607.898,41 3.107.415,35

    Pessoal e Encargos 
Sociais

1.967.328,20 3.548.989,63 1.088.369,05 758.456,85 2.087.477,06 2.670.383,92

    Juros e Encargos da 
Dívida

- - - - - -

    Outras Despesas Cor-
rentes

176.539,13 1.621.963,17 841.049,52 841.049,52 520.421,35 437.031,43

DESPESAS DE CAPITAL 2.557,00 2.680.220,64 2.649.836,11 2.649.836,11 32.941,53 -

    Investimentos 2.557,00 2.680.220,64 2.649.836,11 2.649.836,11 32.941,53 -

TOTAL 2.146.424,33 7.851.173,44 4.579.254,68 4.249.342,48 2.640.839,94 3.107.415,35

Despesas
Orçamentárias

Inscritos em
Exercícios
Anteriores

Inscritos em 31
de dezembro do

exercício anterior
Pagos Cancelados Saldo

DESPESAS CORRENTES - 386,43 242,43 144,00 -

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - -

    Outras Despesas Correntes - 386,43 242,43 144,00 -

DESPESAS DE CAPITAL - 50.890,00 50.890,00 - -

    Investimentos - 50.890,00 50.890,00 - -

TOTAL - 51.276,43 51.132,43 144,00 -

Tabela 61

Tabela 60
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO POR UNIDADE GESTORA 
080004 – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS SALDO

RECEITAS CORRENTES - - - -
    Receitas Tributárias - - - -

    Receitas de Contribuições - - - -

    Receita Patrimonial - - - -

        Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado - - - -

    Receita Agropecuária - - - -

    Receita Industrial - - - -

    Receitas de Serviços - - - -

        Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - - - -

    Transferências Correntes - - - -

    Outras Receitas Correntes - - - -

        Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - - - -

        Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - - - -

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

        Demais Receitas Correntes - - - -

RECEITAS DE CAPITAL - - - -

    Operações de Crédito - - - -

    Alienação de Bens - - - -

        Alienação de Bens Móveis - - - -

        Alienação de Bens Imóveis - - - -

        Alienação de Bens Intangíveis - - - -

    Amortização de Empréstimos - - - -

    Transferências de Capital - - - -

    Outras Receitas de Capital - - - -

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - -

SUBTOTAL DE RECEITAS - - - -

REFINANCIAMENTO - - - -

    Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

    Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

Em Reais
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RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO
ATUALIZADA

RECEITAS
REALIZADAS SALDO

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO - - - -

DEFICIT 438.345.488,84 438.345.488,84

TOTAL - - 438.345.488,84 438.345.488,84

DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA - - - -

    Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro - - - -

    Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação - - - -

    Créditos Cancelados Líquidos - - - -

DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO 
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DESPESAS
EMPENHADAS

DESPESAS 
LIQUIDADAS

DESPESAS 
PAGAS

SALDO DA 
DOTAÇÃO

DESPESAS CORRENTES 417.806.717,00 433.848.741,00 431.939.484,15 428.773.973,07 428.764.918,47 1.909.256,85

    Pessoal e Encargos Sociais 359.061.815,00 377.751.990,00 379.226.859,49 377.336.296,63 377.336.296,63 -1.474.869,49

    Juros e Encargos da Dívida - - - - - -

    Outras Despesas Correntes 58.744.902,00 56.096.751,00 52.712.624,66 51.437.676,44 51.428.621,84 3.384.126,34

DESPESAS DE CAPITAL 1.696.207,00 4.696.207,00 6.406.004,69 6.318.163,79 6.289.938,91 -1.709.797,69

    Investimentos 1.696.207,00 4.696.207,00 6.406.004,69 6.318.163,79 6.289.938,91 -1.709.797,69

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - - - - - -

RESERVA DO RPPS - - - - - -

SUBTOTAL DAS DESPESAS 419.502.924,00 438.544.948,00 438.345.488,84 435.092.136,86 435.054.857,38 199.459,16

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO - - - - - -

    Amortização da Dívida Interna - - - - - -

    Amortização da Dívida Externa - - - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO 419.502.924,00 438.544.948,00 438.345.488,84 435.092.136,86 435.054.857,38 199.459,16

TOTAL 419.502.924,00 438.544.948,00 438.345.488,84 435.092.136,86 435.054.857,38 199.459,16

Tabela 63

Tabela 62



83

C
A

P.
 6

  | 
 D

em
on

st
ra

çõ
es

 C
on

ta
bé

is

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

Despesas
Orçamentárias

Inscritos em
Exercícios
Anteriores

Inscritos em 31 
de dezembro do 

exercício
anterior

Liquidados Pagos Cancelados Saldo

DESPESAS CORRENTES 2.143.867,33 5.488.894,74 2.224.394,06 1.894.481,86 2.630.864,86 3.107.415,35

    Pessoal e Encargos 
Sociais

1.967.328,20 3.548.989,63 1.088.369,05 758.456,85 2.087.477,06 2.670.383,92

    Juros e Encargos da 
Dívida

- - - - - -

    Outras Despesas Cor-
rentes

176.539,13 1.939.905,11 1.136.025,01 1.136.025,01 543.387,80 437.031,43

DESPESAS DE CAPITAL 8.928,62 2.719.930,15 2.684.644,26 2.684.644,26 44.214,51 -

    Investimentos 8.928,62 2.719.930,15 2.684.644,26 2.684.644,26 44.214,51 -

TOTAL 2.152.795,95 8.208.824,89 4.909.038,32 4.579.126,12 2.675.079,37 3.107.415,35

Despesas
Orçamentárias

Inscritos em
Exercícios
Anteriores

Inscritos em 31
de dezembro do

exercício
anterior

Pagos Cancelados Saldo

DESPESAS CORRENTES - 386,43 242,43 144,00 -

    Pessoal e Encargos Sociais - - - - -

    Juros e Encargos da Dívida - - - - -

    Outras Despesas Correntes - 386,43 242,43 144,00 -

DESPESAS DE CAPITAL - 70.250,00 70.250,00 - -

    Investimentos - 70.250,00 70.250,00 - -

TOTAL - 70.636,43 70.492,43 144,00 -

Tabela 65

Tabela 64
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NOTAS EXPLICATIVAS DAS 
DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

1 – Informações gerais – 
Contexto operacional

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Re-
gião, com sede em Fortaleza/CE, foi criado 
pelo Decreto-Lei nº1.237, de 2 de maio de 
1939, como órgão integrante da Justiça do 
Trabalho e tem por finalidade a prestação 
jurisdicional de causas trabalhistas em 
todo o Estado do Ceará. É órgão dotado 
de autonomia administrativa e financeira, 
nos termos do art.99 da Constituição Fe-
deral de 1988 que, em seu art.114, dispõe 
sobre a competência dos órgãos da Justiça 
do Trabalho.

A atuação do Tribunal é também regula-
mentada pelo Regimento Interno, aprova-
do em sessão plena do dia 19 de abril de 
1999, publicado no Diário Oficial da Justiça 
do Trabalho da 7ª Região, em 17 de feverei-
ro de 2000, que sofreu diversas alterações, 
sendo a última delas efetivada por meio 
da Emenda Regimental nº02/2018 – dispo-
nibilizada no DEJT nº2605, de 21/11/2018, 
Caderno Administrativo do TRT7ª Região.

O TRT 7ª Região é composto por 37 (trinta 
e sete) unidades judiciárias de 1º Grau de 
Jurisdição, organizadas da forma abaixo 
descrita, sendo que em todas elas já foi 
implantado o processo judicial eletrônico 
– PJ-e: 

18 (dezoito) Varas do Trabalho na Capital 
Fortaleza; 19 (dezenove) Varas do Trabalho 

no interior do Estado: 1ª e 2ª VT de Cau-
caia, 1ª e 2ª VT de Maracanaú, 1ª VT da Re-
gião do Cariri (Crato), 2ª e 3ª VT da Região 
do Cariri (Juazeiro do Norte), 1ª e 2ª VT de 
Sobral, VT de Aracati, VT de Baturité, VT de 
Crateús, VT de Iguatu, VT de Limoeiro do 
Norte, VT de Pacajus, VT de Quixadá, VT de 
São Gonçalo do Amarante, VT de Tianguá e 
VT do Eusébio.

As atividades do TRT7ª Região são exerci-
das por servidores públicos regidos pela 
Lei nº 8.112/1990 e servidores cedidos de 
outros órgãos, e as contratações de bens, 
obras e serviços necessários à manuten-
ção e ao aperfeiçoamento das atividades 
jurisdicionais são realizadas em conformi-
dade com os ditames da Lei nº8.666/1993 
e da Lei nº10.520/2002 e do Decreto 
5.450/2005.

Quanto à administração de suas finan-
ças e contabilidade, o órgão segue a 
Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar 
nº101/2000 - LRF, as Normas Brasileiras de 
Contabilidade Técnicas do Setor Público – 
NBC TSP, bem como o Manual de Contabi-
lidade Aplicada ao Setor Público 7ª edição 
- MCASP e o Manual SIAFI – Sistema Inte-
grado de Administração Financeira.

Quanto aos orçamentos, são seguidas a 
Lei do Plano Plurianual - PPA, Lei de Dire-
trizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamen-
tária Anual – LOA.

Está sob supervisão administrativa, or-
çamentária, financeira e patrimonial do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT), estando vinculado às suas decisões 
como órgão central do sistema, conforme 
determinado no art. 111-A, § 2º, inciso II, 
da Constituição Federal

2 – Resumo das principais 
práticas contábeis - Base de 
preparação das demonstra-
ções e das práticas contábeis
     
As demonstrações Contábeis do Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT7), 
Unidade Gestora 080004, foram elabora-
das de acordo com a Lei nº 4.320/1964 , Lei 
Complementar 101/2000 – LRF, e com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade Apli-
cadas ao Setor Público, especialmente na 
NBC T 16.6 (R1) – Demonstrações Contábeis 
válida até o exercício de 2018 quando será 
revogada pela NBC TSP 11 – Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, e estão pa-
dronizadas pelas práticas contábeis pú-
blicas brasileiras definidas no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP) 7ª edição válida para os exercí-
cios de 2017 e 2018, além do Manual SIAFI 
publicado pela STN.

Em 2016, o Conselho Federal de Contabi-
lidade (CFC) publicou a Norma Brasileira 
de Contabilidade Técnica do Setor público 
(NBC TSP) - Estrutura Conceitual para ela-
boração e divulgação de informação con-
tábil de propósito geral pelas entidades 
do setor público, convergindo-a às normas 
internacionais e estabelecendo os concei-
tos que devem ser aplicados no desenvol-
vimento das demais NBC TSP.

Ainda em 2016, foram publicadas também 
a NBC TSP 01 - Receita de Transação sem 
Contraprestação, a NBC TSP 02 - Receita 
de Transação com Contraprestação, a NBC 
TSP 03 - provisões, Passivos Contingentes 
e Ativos Contingentes, NBC TSP 04 - Esto-
ques e a NBC TSP 05 - Contratos de Con-
cessão de Serviços públicos: Concedente. 

Todas essas normas, inclusive a Estrutura 
Conceitual, entraram em vigor em 1º de ja-
neiro de 2017. Em 2017 foram publicadas as 
NBC TSP 06 à NBC TSP 10 com validade a 
partir de 2019 e em 2018 foram publicadas 
as NBC TSP 11 à NBC TSP 21.

Os demonstrativos contábeis desta Unida-
de Gestora 080004, Unidade Orçamentária 
15108 são compostas por: 

- Balanço Patrimonial (BP)

- Demonstrações das Variações Patrimo-
niais (DVP)

- Balanço Financeiro (BF)

- Demonstrações dos Fluxos de Caixa (DFC)

- Balanço Orçamentário (BO)

3 - Resumo dos principais cri-
térios e políticas contábeis

A seguir são apresentados os principais 
critérios e políticas contábeis adotados 
neste Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região, considerando-se as opções e pre-
missas do modelo PCASP.

a) Moeda funcional e saldos em moedas 
estrangeiras 

A moeda funcional de toda a Justiça do 
Trabalho é o Real.

 b) Caixa e equivalentes de caixa 

Compreende os depósitos recebidos em 
garantia de contratos de aquisição de 
bens e prestação de serviços firmados 
com terceiros, bem como o direito de sa-
que na Conta Única do Tesouro Nacional, 
conforme programação financeira execu-
tada junto ao Órgão Setorial de Programa
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ção Financeira da Justiça do Trabalho, UG 
080017, que solicita ao Órgão Central de 
Programação Financeira - Coordenação-
Geral de Programação Financeira da Se-
cretaria do Tesouro Nacional (COFIN/STN). 
Os valores são mensurados e avaliados 
pelo valor de custo e no caso dos depósi-
tos em caução na CEF ocorre a atualização 
de acordo com os extratos bancários for-
necidos pela instituição financeira. 

A conta única derivada do princípio de 
unidade de tesouraria estabelecido na Lei 
4320/64 (art.56 - O recolhimento de todas 
as receitas far-se-á em estrita observância 
ao princípio de unidade de tesouraria, ve-
dada qualquer fragmentação para criação 
de caixas especiais) e conforme artigo 1º 
e 2º do Decreto 93.872/86 é mantida no 
Banco Central – BACEN e acolhe todas as 
disponibilidades financeiras da União

c) Créditos e valores a curto prazo

Compreendem os direitos a receber a cur-
to prazo relacionados, principalmente, 
com adiantamentos de 13º salário e férias 
de servidores. Os valores são mensurados 
e avaliados pelo valor de custo. 

A nova versão do Manual SIAFI, publicada 
em 04/06/2018, trouxe alterações signi-
ficativas na Macrofunção 02.11.42, itens 4 
(13º salário) e 5 (férias) com o objetivo de 
corrigir distorções apuradas no Acórdão 
nº1322/2018 – Plenário TCU – de maneira 
que os saldos das respectivas contas pa-
trimoniais demonstrem de forma fidedig-
na à realidade da Administração Pública 
Federal, conforme determinam as normas 
contábeis vigentes. A Mensagem SEOFI/
CSJT nº035/2018, de 04/10/2018, editou 
orientações acerca das informações a se-
rem levantadas junto à unidade responsá-

vel pela elaboração da folha de pagamen-
to para cumprimento e início das novas 
rotinas, ressaltando que a ausência dos 
respectivos registros passaria a ser objeto 
de restrição na conformidade contábil a 
partir de outubro/2018.

Em outubro de 2018, com base em infor-
mações fornecidas pela unidade técnica 
responsável por elaborar a folha de pes-
soal, procedeu-se à apuração dos saldos 
das contas de adiantamentos e de passi-
vos apropriados por competência, dando-
se início à implementação das novas roti-
nas, merecendo registrar, desde então, a 
dificuldade para levantar as informações 
necessárias, notadamente quanto às rela-
cionadas às férias, uma vez que o sistema 
de folha de pagamento deste Regional 
ainda não está totalmente adaptado para 
extrair os dados solicitados para cumpri-
mento da Macrofunção. 

A nova rotina estabelecida para regis-
tro do 13º Salário visa a corrigir supera-
valiações nos saldos das contas de ativo 
(11311.01.01 – 13 Salário - Adiantamento) 
e passivo (21111.01.02 – Décimo Terceiro 
Salário a Pagar), prevendo a apropriação 
mensal por competência da VPD de 13º 
salário contra o passivo de 13º Salário a 
Pagar (provisão mensal) e considera todos 
os pagamentos de 13º salário (1ª e 2ª par-
celas e outros pagamentos) como adian-
tamento, havendo, ao final de cada mês, 
a baixa contra o passivo por competência 
pelo menor saldo das duas. 

Desta feita, em 31 de dezembro, o saldo 
da conta de adiantamento de 13º salário 
deve refletir apenas os adiantamentos 
concedidos e ainda não descontados do 
servidor por questões de competência 

ou outras devidamente justificadas, en-
quanto a conta de 13º salário a Pagar deve 
estar com o saldo zerado, uma vez que o 
pagamento do 13º salário deve ser realiza-
do integralmente no exercício (a primeira 
parcela até junho e a segunda parcela até 
dezembro).  

A rotina de férias até então adotada na 
Justiça do Trabalho registrava na conta de 
adiantamento de férias (11311.01.02) so-
mente o abono constitucional (1/3) de fé-
rias e previa a baixa desta conta somente 
ao final do exercício. A nova rotina estabe-
leceu além do pagamento do terço consti-
tucional, a apropriação mensal das férias 
por competência (provisão da remunera-
ção acrescida do terço) e, ao término de 
cada mês, o confronto entre a apropriação 
do direito de gozo de férias do servidor e o 
saldo da conta de adiantamento de férias, 
levando em consideração o fato de que 
inexiste rubrica ou natureza de despesa 
específica para a remuneração no período 
de férias cujo registro é feito na conta sa-
lários, remunerações e benefícios, impos-
sibilitando a segregação da remuneração 
dos servidores em atividade daqueles em 
gozo de férias, o que resultou na necessi-
dade de registros relativos à Baixa da Re-
muneração no Período de Férias (BRPF). 

Assim, a conta de adiantamento de férias 
passou a refletir as concessões de férias 
(remuneração e terço), inclusive dos valo-
res adiantados antes do cumprimento do 
período aquisitivo, de forma que, em 31 de 
dezembro, seu saldo deve refletir somente 
os pagamentos de férias no mês de de-
zembro relativos ao exercício seguinte e o 
saldo da conta 21111.01.03 - Férias a Pagar 
– deve refletir a obrigação relativa à apro-
priação mensal por competência do direi-

to do servidor gozar férias, conforme o pe-
ríodo aquisitivo, após o confronto com o 
saldo da conta de adiantamento de férias, 
nos termos do Item 5, da MF 02.11.42.

 d) Estoques

 Este item compreende os materiais de 
consumo adquiridos e estocados em al-
moxarifado, destinados a atender ao con-
sumo interno do órgão, na execução das 
atividades diárias desempenhadas pelo 
Regional.

 Na avaliação e mensuração patrimonial 
foi adotado o critério definido pela NBC T 
16.10, de valor de aquisição e/ou produção 
para as entradas no estoque e o método 
do preço médio ponderado das compras 
para as saídas dos bens do almoxarifado.

e) Ativo realizável a longo prazo

 Compreendem os direitos a receber a lon-
go prazo principalmente com créditos. Os 
valores são avaliados e mensurados pelo 
valor de custo e são acrescidos das atuali-
zações e correções monetárias, de acordo 
com as taxas especificadas nas respectivas 
operações.

 Nesta UG 080004 este item refere-se inte-
gralmente aos créditos a receber a título 
de adiantamento de contribuições futuras 
para a Fundação de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público Federal do Po-
der Judiciário – FUNPRESP-JUD, para futu-
ras compensações definidas no Protocolo 
de Compromisso firmado entre o Judiciá-
rio Federal e a FUNPRESP-JUD, quando o 
fundo atingir seu ponto de equilíbrio (o 
montante das receitas administrativas da 
FUNPRESP-JUD exceder o das despesas ad-
ministrativas no mesmo ano calendário).
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f) Imobilizado

 O imobilizado é composto pelos bens mó-
veis e imóveis. 

Na avaliação e mensuração patrimonial 
do Imobilizado e Intangível é adotado o 
critério definido pela NBC T 16.10 – Ava-
liação e Mensuração de Ativos e Passivos 
em Entidades do Setor Público, de valor 
de aquisição, custo de produção ou custo 
de construção, acrescido dos valores das 
benfeitorias realizadas para os bens imó-
veis, ou incorporação de gastos posterio-
res quando aumentam a vida útil do bem 
e sejam capazes de gerar benefícios eco-
nômicos futuros. Se os gastos não gerarem 
tais benefícios, eles são reconhecidos di-
retamente como variações patrimoniais 
diminutivas do período.

 Após o reconhecimento inicial, ficam 
sujeitos à depreciação, amortização ou 
exaustão (quando tiverem vida útil de-
finida), bem como à redução ao valor re-
cuperável e à reavaliação. A depreciação 
e amortização registram a diminuição do 
valor dos elementos do ativo imobilizado 
devido a desgaste pelo uso, ação da natu-
reza ou obsolescência.

g) Intangível 

Os direitos que tenham por objeto bens 
incorpóreos, destinados à manutenção da 
atividade pública ou exercidos com essa 
finalidade, são mensurados ou avaliados 
com base no valor de aquisição ou de 
produção, deduzido o saldo da respectiva 
conta de amortização acumulada (quando 
tiverem vida útil definida), e neste Regio-
nal é composto integralmente de softwa-
res.

h) Depreciação e amortização de bens 
móveis. 

Esta Unidade Gestora adota os critérios 
e procedimentos dispostos nas Normas 
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao 
Setor Público NBC T 16.9 – Depreciação, 
Amortização e Exaustão e no Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
da Secretaria do Tesouro Nacional, além 
da Macrofunção SIAFI 02.03.30 – Deprecia-
ção, Amortização e Exaustão na Adm.Dir.
União, Aut.e Fund. e  02.03.35 – Reavalia-
ção e Redução ao Valor Recuperável.

A base de cálculo para a depreciação e 
amortização é o custo do ativo imobili-
zado e intangível, compreendendo tanto 
os custos diretos como os indiretos. O 
método de cálculo dos encargos de de-
preciação a ser utilizado para toda a Ad-
ministração pública direta, autárquica e 
fundacional para os bens móveis é o das 
quotas constantes.

A depreciação dos bens móveis perma-
nentes foi registrada por esta UG con-
siderando o início em janeiro/2010 por 
apresentar uma base monetária inicial 
confiável, utilizando o “Método Linear ou 
das Quotas Constantes”, obtendo-se o va-
lor depreciável e residual, conforme pre-
visto na macrofunção 02.03.30.      

Para implantação da depreciação sobre 
os bens móveis colocados em utilização 
antes de 2010, esta Unidade procedeu a 
uma avaliação prévia utilizando como 
metodologia uma conjugação de “Valor 
de Mercado”, através de consultas reali-
zadas aos jornais, internet, lojas físicas, 
tabela FIPE para os veículos, bem como 
através de método sugerido pela CCONT/
STN que consiste em calcular a deprecia-

ção pretérita e convertê-la em reavaliação 
ou redução. 

Na estimativa da vida útil econômica dos 
bens móveis, este Regional utilizou a ta-
bela padrão de vida útil (anos) e de valor 
residual (percentual) definida pela STN, 
na qualidade de órgão central do Sistema 
de Contabilidade Federal, e disposta na 
macrofunção 02.03.30, sendo o cálculo da 
depreciação realizado mensalmente pela 
Divisão de Material e Logística – DMLog, 
utilizando o Sistema de Controle de Mate-
rial e Patrimônio (SCMP). As taxas utiliza-
das para o cálculo dos encargos da depre-
ciação estão dispostas na tabela 66.

i) Depreciação de bens imóveis cadastra-
dos e não cadastrados no Sistema de Ge-
renciamento do Patrimônio Imobiliário da 
União - SPIUNet

A depreciação dos bens imóveis da União 
utilizados por este Regional Trabalhista é 
calculada com base no Método da pará-
bola de Kuentzle e para aqueles cadastra-
dos no SPIUnet a depreciação é registrada 
mensal e automaticamente no referido 
sistema, com migração automática para o 
sistema SIAFI, pela Coordenação Geral de 
Contabilidade (UG 170999 - CCONT/STN) 
com base em planilha disponibilizada pela 
Secretaria de Patrimônio da União - SPU 

Conta Contábil Vida Útil
(anos)

Valor 
Residual

12311.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 15 10%

12311.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 10 20%

12311.01.03 Equipam/Utensílios Médicos, Odont., Lab. e Hospitalares 15 20%

12311.01.05 Equipamento de Proteção Segurança e Socorro 10 10%

12311.01.06 Máquinas e Equipamentos Industriais 20 10%

12311.01.07 Máquinas e Equipamentos Energéticos 10 10%

12311.01.08 Máquinas e Equipamentos Gráficos 15 10%

12311.01.09 Máquinas Ferramentas e Utensílios de Oficina 10 10%

12311.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 10 10%

12311.01.25 Máquinas Utensílios e Equipamentos Diversos 10 10%

12311.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 5 10%

12311.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 10 10%

12311.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório 10 10%

12311.03.03 Mobiliário Em Geral 10 10%

12311.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos 10 0%

12311.04.05 Equipamentos para Áudio Vídeo e Foto 10 10%

12311.05.01 Veículos em Geral 15 10%

12311.05.03 Veículos de Tração Mecânica 15 10%

12311.99.09 Peças não incorporáveis a imóveis 10 10%

12311.99.10 Material de Uso Duradouro (definido pelo TRT 7ª Região) 2 10%
Tabela 66
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e restituições e valores recebidos de garan-
tias contratuais na modalidade caução.

No passivo não-circulante estão dispos-
tas as PROVISÕES a longo prazo relativas à 
categoria de riscos trabalhistas, reconhe-
cidas quando a possibilidade de saída de 
recursos no futuro é provável e é possível 
a estimação confiável do seu valor. São 
atualizadas até a data das demonstrações 
contábeis pelo montante provável de de-
sembolso, observadas suas naturezas e os 
Relatórios Técnicos emitidos pela Divisão 
de Pagamento de Pessoal, responsável 
pela execução de pagamento de pessoal 
neste Regional.

 k) Ativos e passivos contingentes 

Os ativos e passivos contingentes não são 
reconhecidos nas demonstrações contá-
beis. Quando relevantes, são registrados 
em contas de controle e evidenciados em 
notas explicativas.

Esta Unidade Gestora reconhece e conta-
biliza os ativos contingentes decorrentes 
de valores de honorários periciais pa-
gos a peritos na prestação jurisdicional 
a pessoas carentes na conta de controle 
89991.13.00 – Controle de Honorários - As-
sistência Judiciária Gratuita, e totaliza o 
valor de R$ 1.697.762,00 que é mantido até 
o trânsito em julgado da decisão que con-
firmará ou não a reversão do ônus de su-
cumbência e, neste caso, o valor retornará 
aos cofres públicos.

 l) Apuração do resultado 

No modelo PCASP, é possível a apuração 
dos seguintes resultados: I) patrimonial; II) 
orçamentário; e III) financeiro.

 I. Resultado patrimonial 

A apuração do resultado patrimonial im-
plica a confrontação das variações patri-
moniais aumentativas (VPA) e das varia-
ções patrimoniais diminutivas (VPD). 

As VPA serão reconhecidas quando for 
provável que benefícios econômicos flui-
rão para o TRT7ª e quando puderem ser 
mensuradas confiavelmente, utilizando-
se a lógica do regime de competência. A 
exceção se refere às transferências rece-
bidas, que seguem a lógica do regime de 
caixa, o que é permitido de acordo com a 
contabilidade aplicada ao setor público. 

As VPD serão reconhecidas quando for pro-
vável que ocorrerá decréscimos nos bene-
fícios econômicos para a Unidade Gestora, 
como a saída de recursos, de redução de 
ativos ou de assunção de passivos, seguin-
do a lógica do regime de competência. A 
exceção se refere às transferências conce-
didas, que seguem a lógica do regime de 
caixa, o que é permitido de acordo com o 
modelo PCASP. 

A apuração do resultado se dá pelo en cer-
ramento das contas de VPA e VPD em con-
trapartida a uma conta de apuração. Após 
a apuração, o resultado é transferido para 
conta de Superávit/Déficit do Exercício, 
transferindo-se o valor para o Patrimônio 
Líquido do Balanço Patrimonial. O deta-
lhamento do confronto entre VPA e VPD é 
apresentado na Demonstração das Varia-
ções Patrimoniais. 

II. Resultado orçamentário

O regime orçamentário do TRT7ª segue 
o descrito no art.35 da Lei nº 4.320/1964: 
pertencem ao exercício financeiro as recei-
tas nele arrecadadas e as despesas nele 
legalmente empenhadas.

que é o órgão competente para a adminis-
tração dos imóveis da União.   

As diretrizes para o cálculo e reconhe-
cimento da depreciação de bens imó-
veis estão descritas na Portaria Conjunta 
STN/SPU nº 703/2014, e no Procedimento 
02.03.30 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO 
E EXAUSTÃO NA ADM. DIR. UNIÃO, AUT. E 
FUND do Manual SIAFI.

j) Passivo circulante e não-circulante e 
Provisão

As obrigações assumidas pelo TRT7ª são 
evidenciadas por valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos de corre-
ção monetária e juros ocorridos até a data 
das demonstrações contábeis. O passivo 
circulante (curto prazo) apresenta a se-
guinte divisão: 

1) obrigações trabalhistas, previdenciárias 
e assistenciais a pagar onde estão concen-
tradas as despesas com pessoal, valores 
estimados de férias devidos aos servido-
res (passivo por competência) e registrado 
conforme novos critérios explanados no 
item “c - créditos e valores a curto pra-
zo”, benefícios previdenciários e encargos 
sociais, atualizadas periodicamente e no 
caso de atualização dos passivos traba-
lhistas de pessoal este Regional utiliza 
os critérios estabelecidos pela Resolução 
CSJT 137/2014, demonstrado em planilhas 
elaboradas pela Divisão de Pagamento de 
Pessoal/TRT 7ª Região;

2) fornecedores e contas a pagar que en-
globa os débitos com os credores nacio-
nais, fornecedores de bens e serviços; 

3) demais obrigações como consignações 
sobre fornecedor a recolher, indenizações 

O resultado orçamentário representa o 
confronto entre as receitas orçamentárias 
realizadas/arrecadadas e as despesas or-
çamentárias empenhadas. O superávit/
déficit é apresentado diretamente no Ba-
lanço Orçamentário.

III. Resultado financeiro 

O resultado financeiro representa o con-
fronto entre os ingressos e os dispêndios, 
orçamentários e extraorçamentários que 
ocorreram durante o exercício e alteraram 
as disponibilidades do Regional. 

A apuração do resultado financeiro pode 
ser identificado no Balanço Financeiro e 
também na Demonstração dos Fluxos de 
Caixa (DFC), tendo em vista a observância 
ao princípio da unidade de caixa (art.56 da 
Lei 4320/64), onde todas as receitas e des-
pesas são controladas em um único caixa.

4 – Composição dos princi-
pais itens das demonstrações 
contábeis

Nota 1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Este item agrega os depósitos recebidos 
em garantia de contratos de fornecimento 
de bens e de prestação de serviços efetu-
ados em dinheiro na Caixa Econômica Fe-
deral, contabilizadas na conta 11111.19.03 – 
Demais Contas – Caixa Econômica Federal 
em contrapartida com a conta de Depósito 
e Cauções Recebidas – 21881.04.02 e apre-
senta um saldo de R$ 1.819,51, atualizado 
de acordo com os extratos bancários for-
necidos pela instituição financeira. 

O principal componente deste grupo é a 
conta de Limite de Saque com Vinculação 
de Pagamento (11112.20.01), com represen
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tação de 97,77% do total do Ativo Circu-
lante, apresentando-se detalhada por 
fonte de recursos, que define a origem da 
arrecadação, percebendo-se que a princi-
pal fonte de financiamento do TRT7 são os 
Recursos Ordinários oriundos da arreca-
dação de tributos (Fonte 00) pelo Tesouro 
Nacional. (Tabela 67)

Vale destacar que houve no exercício de 
2018 geração de receita na fonte de recur-
sos 63,  derivada de alienação de bens, 
mobiliário e material de informática, atra-
vés de Leilão Administrativo 01 e 02/2018 
realizados por este Regional.

A fonte de Recursos de Convênios 81 re-
presenta 12,89% do total das fontes e se 
origina da remuneração de 0,13% calcula-
da sobre a média de saldos diários - MSD 
(dias úteis) dos depósitos judiciais de Pre-
catórios e Requisições de Pequeno Valor 
(RPV) do mês anterior, mantidos no Banco 
do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal 
(CEF),  de acordo com os termos do Con-
trato de Prestação de serviços bancários 
celebrado entre o CSJT e os referidos ban-
cos. A arrecadação é feita através de GRU 
para a Conta Única do Tesouro Nacional e 
centralizada no CSJT que, oportunamente, 
repassa os recursos financeiros para este 
Regional até o limite orçamentário previs-
to em nossa Lei Orçamentária Anual. 

Nota 2 – Demais Créditos e Valores a Curto 
e Longo prazo 

Compreendem os valores a receber por 
demais transações realizáveis no curto 
prazo, conforme Tabela 68

Observa-se que os créditos se referem a 
adiantamentos de 13º salário e de salá-
rio antecipado por opção do servidor em 
recebê-lo juntamente com a remuneração 

Limite de Saque com Vinculação de Pagamento – Por fonte de Recursos
( Em R$)

Detalhamento de Conta 31/12/18 31/12/17 AH (%) AV (%)

00 Recursos Ordinários 14.160.097,78 8.640.700,50 63,88% 67,08%

27 custas e emolumentos - poder judiciário 899.891,26 68.409,85 1215,44% 4,26%

50
recursos nao-financeiros diretam. 
arrecadados

2.536.939,26 2.211.686,58 14,71% 12,02%

63
Rec. próprios decor.alien.bens e dir.do 
patr.pub.

145.832,94 100,00% 0,69%

69
contrib.patronal p/plano de segurid.
soc.serv.

646.327,37 646.327,37 0,00% 3,06%

81 recursos de convênios 2.721.599,62 3.959.777,64 -31,27% 12,89%

Total 21.110.688,23 15.526.901,94 35,96% 100,00%

Tabela 67 - Limite de Saque com Vinculação de Pagamento

Tabela 68

Título da Conta Conta Contábil DEZ/2018 DEZ/2017

ADIANTAMENTOS 
CONCEDIDOS

113110101 13 SALARIO - ADIANTAMENTO 17.715,28 0,00

113110105
SALARIOS E ORDENADOS - PAGAMENTO 

ANTECIPADO
1.241,16 0,00

Total 18.956,44 0,00

das férias e que não foram devolvidos no 
exercício de 2018 por motivos diversos 
como falecimento, exoneração e outros, 
estando em curso processos administrati-
vos para cobrança dos valores.

Os demais créditos e valores a receber a 
Longo Prazo possuem expectativa de rea-
lização após doze meses da data das de-
monstrações contábeis e neste Regional 
referem-se integralmente aos créditos a 
receber de R$ 392.436,14 (conta 12121.98.26) 
referente ao aporte inicial antecipado pelo 
TST em 2013 referente a este Regional e 
baseado nos limites da LRF (R$ 289.746,82), 
atualizado anualmente pelo IPCA, a título 
de adiantamento de contribuições futuras 

para a Fundação de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário – FUNPRESP-JUD, para 
futuras compensações definidas no Proto-
colo de Compromisso firmado entre o Ju-
diciário Federal e a FUNPRESP-JUD (Ofício 
Circular CSJT.GP.SG.CFIN 21/2015 e Mensa-
gem CFIN/CSJT 40/2015), ou seja, quando 
o fundo atingir seu ponto de equilíbrio (o 
montante das receitas administrativas da 
FUNPRESP-JUD exceder o das despesas 
administrativas no mesmo ano calendá-
rio).

Nota 3 – Imobilizado 

O imobilizado é responsável por 81,16% 

do total do Ativo, sendo portanto o grupo 
mais representativo do Ativo Não circulan-
te. 

A Divisão de Material e Logística – DMLog 
registra e controla o imobilizado deste Tri-
bunal utilizando o Sistema de Controle de 
Material e Patrimônio (SCMP) .  

Os bens móveis do TRT 7ª Região em 
31/12/2018 totalizam o valor bruto de 
R$ 41.993.436,08, sendo composto por 
diversos tipos de bens onde os mais re-
presentativos são de equipamentos de 
processamento de dados com 58,13% (R$ 
24.410.393,03) seguido pelo mobiliário em 
geral com R$ 7.311.502,40 (17,41%) confir-
mando a prioridade da JT em investir em 
equipamentos e modernização das insta-
lações, com objetivo de dar celeridade aos 
julgamentos dos processos judiciais, in-
clusive com a aquisição de softwares para 
aprimoramento do PJ-e – Processo Judicial 
Eletrônico, conforme detalhamento na Ta-
bela 69.

Em 2018 foram realizados os Leilões Admi-
nistrativos TRT7 01/2018 e 02/2018 de Equi-
pamentos de Informática e Mobiliário com 
arrecadação de receita na Fonte 63 de R$ 
145.832,94 .

Após realização do Inventário Físico anual 
de Bens Permanentes em 2018, foi regis-
trado no SIAFI o valor líquido contábil de 
R$ 22.094,58 de bens móveis não encon-
trados para ulterior regularização quando 
localizado o bem.

A Tabela 70 demonstra a depreciação re-
gistrada em cada bem móvel, devido ao 
desgaste pelo uso, ação da natureza ou 
obsolescência.
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obsolescência. Bens Móveis e depreciação – Composição
(Em R$)

Detalhamento de Conta 31/12/18 31/12/17 AH (%) AV (%)

Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferra-
mentas

4.120.922,69 3.724.619,56 10,64% 9,81%

Bens de Informática 24.410.393,03 24.493.157,06 -0,34% 58,13%
Móveis e Utensílios 8.443.530,24 7.086.234,60 19,15% 20,11%
           Aparelhos e Utensílios Domésticos 1.129.015,45 1.111.396,99 1,59% 2,69%
           Máquinas e Utensílios de Escritório 3.012,39 4.863,87 -38,07% 0,01%
           Mobiliário em Geral 7.311.502,40 5.969.973,74 22,47% 17,41%
Material Cultural, Educacional e de Comunicação 687.252,50 544.364,03 26,25% 1,64%
Veículos 3.004.275,08 2.508.974,98 19,74% 7,15%
           Veículos em Geral 2.359,23 2.359,33 0,00% 0,01%
           Veículos de Tração Mecânica 3.001.915,85 2.506.615,65 19,76% 7,15%
Bens Móveis de Almoxarifado 0,00 0,00 0,00% 0,00%
Demais Bens Móveis 1.327.062,54 1.410.734,06 -5,93% 3,16%
Total Móveis Bruto 41.993.436,08 39.768.084,29 5,60% 100,00%
(-) Depreciação Acumulada -19.881.860,18 -20.205.327,78 -1,60% -47,35%
(-) Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Total 22.111.575,90 19.562.756,51 13,03% 100,00%

Tabela 69 - Bens Móveis e depreciação - Fonte: SIAFI 2018/2017

Tabela 70 - Depreciação Acumulada - Fonte: SIAFI 2018/2017

Depreciação Acumulada – Por Conta Referenciada
(Em R$)

Detalhamento de Conta 31/12/18 31/12/17 AH (%) AV (%)

123110101 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (21.609,50) (17.077,76) 26,54% 0,11%

123110102
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMU-

NICACAO
(78.195,84) (72.430,69) 7,96% 0,39%

123110103
EQUIPAM/UTENSILIOS 

MEDICOS,ODONTO,LAB E HOSP
(69.220,26) (67.013,18) 3,29% 0,35%

123110105
EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA 

E SOCORRO
(205.632,60) (65.476,89) 214,05% 1,03%

123110106
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUS-

TRIAIS
(846,91) (846,91) 0,00% 0,00%

123110107
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE-

TICOS
(254.650,00) (180.362,28) 41,19% 1,28%

123110108 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (295,85) (259,25) 14,12% 0,00%

123110109
MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 

DE OFICINA
(961,65) (673,54) 42,78% 0,00%

123110121
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE-

TRICOS
(4.418,16) (3.350,61) 31,86% 0,02%

123110125
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMEN-

TOS  DIVERSOS
(33.716,85) (27.793,73) 21,31% 0,17%

123110201
EQUIP DE TECNOLOG DA INFOR E COMU-

NICACAO/TIC
(13.998.035,39) (15.318.326,75) -8,62% 70,41%

123110301 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (482.429,23) (403.335,16) 19,61% 2,43%

123110302 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (902,11) (803,19) 12,32% 0,00%

123110303 MOBILIARIO EM GERAL (3.189.333,41) (2.653.195,59) 20,21% 16,04%

123110402 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (553,09) (162,67) 240,01% 0,00%

123110405
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E 

FOTO
(170.361,75) (135.792,07) 25,46% 0,86%

123110501 VEICULOS EM GERAL (891,61) (750,75) 18,76% 0,00%

123110503 VEICULOS DE TRACAO MECANICA (793.983,92) (734.736,75) 8,06% 3,99%

123119909 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS (551.907,93) (507.361,01) 8,78% 2,78%

123119910 MATERIAL DE USO DURADOURO (23.914,12) (15.579,00) 53,50% 0,12%

TOTAL -19.881.860,18 -20.205.327,78 -1,60% 100,00%

Os bens imóveis totalizaram em 31/12/2018 o valor bruto de R$ 88.005.626,78 e estão 
distribuídos nas contas contábeis demonstradas na Tabela 71, que após a dedução da 
depreciação perfaz R$ 81.827.445,04.

Detalhamento de Conta 31/12/18 31/12/17 AH (%) AV (%)

Bens de Uso Especial 87.911.719,04 45.946.208,83 91,34% 107,44%

Bens de Uso Especial Registrados no SPIUNET 56.055.056,20 25.412.227,49 120,58% 68,50%

Bens de Uso Especial Nao Registrados no SPIUNET 31.856.662,84 20.533.981,34 55,14% 38,93%

Bens Imóveis em Andamento 93.907,74 556.106,48 -83,11% 0,11%

(-) Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens 
Imóveis

-6.178.181,74 -5.908.700,62 4,56% -7,55%

(-) Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens Imó-
veis Registrados o SPIUNET

-6.151.195,21 -5.311.034,47 15,82% -7,52%

(-) Deprec./Acum./Amort. Acumulada - Bens Imó-
veis Não Registrados no SPIUNET

-26.986,53 -597.666,15 -95,48% -0,03%

Total 81.827.445,04 40.593.614,69 101,58% 100,00%

Tabela 71 - Bens Imóveis e Depreciação Fonte: SIAFI 2018/2017

O Sistema de Gerenciamento do Patrimô-
nio Imobiliário de Uso Especial da União 
(SPIUnet) é um sistema de cadastro e con-
trole da Secretaria de Patrimônio da União 
do Ministério do Planejamento, Desenvol-
vimento e Gestão (SPU/MP) que mantém 
atualizado o valor patrimonial dos imó-
veis. O sistema é interligado ao SIAFI para 

o reconhecimento contábil das adições, 
baixas e transferências.

Os bens imóveis cadastrados no SPIU-
net, representados no SIAFI na conta 
12321.01.02 – Bens de uso Especial regis-
trados no SPIUnet, iniciou o ano com R$ 
25.412.227,49 e teve um incremento de R$ 
30.642.828,71, referente reavaliação nas 
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03 unidades edificadas que compõem o 
Complexo TRT7 Sede (casa branca e pré-
dios anexos I e II), RIP 1389003775000 , 
e reavaliação no Edifício Manoel Arízio 
Eduardo de Castro, unidade imobiliária 
que compõe o complexo do Fórum Traba-
lhista Autran Nunes de Fortaleza/CE, RIP 
1389003785005, fechando o exercício com 
saldo patrimonial de R$ 56.055.056,20. 

Referido valor também sofreu depreciação 
anual de R$ 840.160,74 registrada mensal 
e automaticamente no sistema SPIUnet, 
com migração automática para o sistema 
SIAFI, pela Coordenação Geral de Contabi-
lidade (UG 170999 - CCONT/STN) com base 
em planilha disponibilizada pela SPU que 
é o órgão competente para a administra-
ção dos imóveis da União, e acumula um 
montante de R$ 6.151.195,21.

Os bens imóveis NÃO cadastrados no 
SPIUnet (12321.02.00) foram atualizados 
em R$ 11.322.681,50, sendo R$ 526.801,66 
decorrente de reavaliação por reversão 
de valores contabilizados no SIAFI na 
conta 12321.06.01 – Obras em Andamento 
de obra de Ampliação e reforma do Fó-
rum Trabalhista de Maracanaú/CE e R$ 
10.795.879,84 referente reavaliação líquida 
(R$ 11.482.674,26 – 686.794,42 Dep.Acum) 
nos imóveis identificados como Fórum 
Autran Nunes Anexo I (Antiga DRT), Fórum 
- Casa D.Ricardina e Fórum Autran Nunes 
Anexo II (Edifício Dom Helder Câmara), e 
atualização monetária nos prédios que 
abrigam as Varas do Trabalho de Pacajus/
CE e Tianguá/CE, Fórum Trabalhista de 
Caucaia/CE, com base em relatório elabo-
rado por  Engenheiro devidamente habili-
tado no Conselho de Engenharia, fechan-
do o exercício com R$ 31.856.662,84. 

Sobre os 08 edifícios que aguardam inclu-
são no Sistema de Imóveis administrado 
pela SPU, foi registrada uma depreciação 
anual de R$ 116.114,80, mas consideran-
do a baixa ocorrida de R$ 686.794,42 para 
apuração de valor líquido contábil nos 
processos de reavaliação, constata-se 
uma redução de R$ 570.679,62 (116.114,80 – 
686.794,42) no saldo de 2017 para 2018 (R$ 
26.986,53), tendo sido utilizado para o cál-
culo da depreciação o método da Parábola 
de Kuentzle, previsto no artigo 7º da Porta-
ria Conjunta STN/SPU 703/2014, o mesmo 
método utilizado pela referida Secretaria.

A redução de 83,11% na conta bens imó-
veis em andamento deve-se à conclusão 
da obra de ampliação e reforma do Fórum 
Trabalhista de Maracanaú/CE com trans-
ferência de R$ 526.801,66 para a conta de 
Imóveis a Registrar no SPIUnet.

Nota  4 - Intangível 

No TRT 7ª Região, este item é integralmen-
te formado por softwares, sendo repre-
sentado em sua grande maioria, 77,54%, 
por softwares com vida útil definida, e es-
pecificados na Tabela 72.

Quanto ao registro da amortização dos 
softwares no ativo intangível, o sistema 
de controle patrimonial deste Regional 
utilizou a metodologia das quotas cons-
tantes, baseada na vigência contratual das 
licenças dos softwares com vida útil defi-
nida para estimar a vida útil e a taxa de 
amortização, apresentando um saldo anu-
al de R$ 516.064,81 e baixa de R$ 289.270,77 
finalizando 2018 com R$ 998.868,35, dedu-
zidos os valores decorrentes de reversões 
pelo término do contrato após a completa 
amortização, ou as baixas por reavalia-
ções.

Softwares e amortização 
(Em R$)

Detalhamento de Conta 31/12/18 31/12/17 AH AV

Software com Vida Útil Indefinida 118.632,10 118.021,00 0,52% 5,54%

Software com Vida Útil Definida 3.021.108,79 1.701.609,91 77,54% 141,12%

(-) Amortização Acumulada -998.868,35 -772.074,31 29,37% -46,66%

Total 2.140.872,54 1.047.556,60 104,37% 100,00%

Tabela 72  - Fonte: SIAFI 2018/2017

Nota 5 – Obrigações Trabalhistas, Previ-
denciárias e Assistenciais

Compreendem as obrigações relativas a 
salários ou remunerações, benefícios, pro-
ventos, pensões e encargos a pagar, pas-
sivo apropriado por competência (férias 
a pagar), registradas em contas de curto 
prazo, reconhecidos no âmbito adminis-
trativo da Justiça do Trabalho, devidos aos 
magistrados e servidores. Mais informa-
ções na Tabela 73.

O montante mais expressivo das obri-
gações de curto prazo está registrado na 
conta contábil 21111.04.00 – Obrigações 
Trabalhistas a Pagar – que contempla os 
passivos trabalhistas em favor de juízes 
classistas, magistrados e servidores ati-
vos, inativos e pensionistas. 

Esta conta foi criada para atender a reco-
mendação do Acórdão TCU nº1485/2012, 

sendo movimentada ao longo do exercício 
em função da inclusão de novos passivos, 
de atualizações dos valores principais 
(correção monetária e juros) com base 
em critérios trazidos na Resolução CSJT 
137/2014, de baixas decorrentes de paga-
mentos realizados e demais ajustes, con-
soante orientações da Mensagem CFIN/
CSJT nº53/2015 e informações prestadas 
pela unidade técnica responsável pelo 
acompanhamento e controle desses pas-
sivos – Divisão de Pagamento de Pessoal 
– DPP, sendo registradas no SIAFI de for-
ma a individualizar as diversas obrigações 
sem crédito orçamentário em inscrições 
genéricas específicas, e, portanto, não são 
contabilizados por CPF.

Os passivos sem suporte orçamentário e 
inicialmente registrados no indicador de 
superávit financeiro (ISF) “P”, individuali-
zados por inscrições genéricas especifica-

Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais a pagar – Curto prazo
(Em R$)

Conta Contábil Detalhamento de Conta 31/12/18 31/12/17 AH (%) AV (%)

211110101 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS 21.026,69 65.124,43 -67,71% 0,09%

211110103 FERIAS A PAGAR 5.864.725,31 100,00% 24,77%

211110400 OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR 17.638.870,98 22.471.101,82 -21,50% 74,49%

211420103
INSS-CONTRIB.S/ SERVICOS DE TERCEIROS 
- INTRA

24.593,47 -100,00% 0,00%

211429800 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - INTRA OFSS 154.947,39 408.727,65 -62,09% 0,65%

Total 23.679.570,37 22.969.547,37 3,09% 100,00%

Tabela 73 - Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais a pagar Fonte: SIAFI 2018/2017
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mente criadas e padronizadas para identi-
ficar a categoria do credor e a espécie do 
direito a que se referem. Posteriormente, 
quando da liberação de créditos orçamen-
tários suplementares para sua quitação, 
ocorre a transferência para o (ISF) “F”, via 
emissão da respectiva nota de empenho. 

A redução de quase 22% nas obrigações 
trabalhistas a pagar e o decréscimo su-
perior a 62% nos encargos sociais, em 
relação ao exercício de 2017, deve-se a 
emissão de empenhos e pagamentos re-
alizados, em sua grande maioria, no mês 
de dezembro de 2018, após recebimen-
to de crédito orçamentário suplementar 
para pagamento de despesas com pessoal 
(folha integral do mês de dezembro, 13º 
salário e Parcela Autônoma de Equivalên-
cia – PAE 98/99 e Escalonamento de PAE 
– 5%), recebido em 30/11/2018, via docu-

mento SIAFI (18ND800030), no valor total 
de R$18.690.175,00 e noticiado pelo Ofício 
Circular CSJT.GP.SG.SEOFI nº09/2018, de 
05/12/2018. Deste montante, foram reser-
vados até o limite de R$5.063.042,00 para 
pagamento de passivos de PAE, sendo R$ 
1.678.381,00 para ativos e R$3.384.661,00 
para inativos e nenhum valor aos Juízes 
Classistas (apenas para os de 2º grau). A 
variação existente também decorre de 
ajustes dos valores registrados, consoan-
te planilhas elaboradas e atualizadas pela 
Divisão de Pagamento de Pessoal, unidade 
responsável pela administração da folha 
de pagamento de pessoal deste Regional, 
bem como pelo acompanhamento e con-
trole de passivos de pessoal.  

Demonstra-se na Tabela 74 a composição 
da conta 21111.04.00, detalhada por fato 
gerador/direito.

21111.04.00 - Obrigações Trabalhistas a Pagar – (Curto Prazo)

Credor (CNPJ/CPF – Nome)1 Saldo Final (R$) 31/12/2018

0800041 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7a.REGIAO 2.860.396,56

ADCICDPRP DIFER.  PROVENTOS E PENSOES - CLASSISTAS 336,62

ADCICOUTR OUTROS PASSIVOS REF. A CLASSISTA INAT. C.M. 972,90

ADCICPAEM PAEM-PAE - CLASSISTA INATIVO - COR. MONETARIA 1.277.148,28

ADCIJDPRP DIFER. DE PROVENTOS E PENSOES - CLASSISTAS 520,71

ADCIJPAEM PAEM-PAE - CLASSISTA INATIVO - JUROS 3.775.290,49

ADCIPDPRP DIF. DE PROVENTOS E PENSOES - CLASSISTAS 4.475,05

ADCIPOUTR OUTROS PASSIVOS REF. A CLASSISTA INAT. PRINC. 3.247,00

ADCIPPAEM PAEM-PAE - CLASSISTA INATIVO - PRINCIPAL 2.209.994,18

ADCPCOUTR OUTROS PASSIVOS - CLASSISTA PENS. - COR.MON. 73,27

ADCPCPAEM PASSIVO PAEM-PAE - CLASSISTA PENS. - CORRECAO 555.682,09

ADCPJPAEM PASSIVO PAEM-PAE - CLASSISTA PENS. - JUROS 1.328.997,91

ADCPPOUTR OUTROS PASSIVOS - PENSION.CLASSISTA PRINCIPAL 321,20

ADCPPPAEM PASSIVO PAEM-PAE - CLASSISTA PENS.- PRINCIPAL 1.217.903,61

ADMACOUTR OUTROS PASSIVOS - MAGISTRADO-ATIVO-COR MONET. 20.002,81

ADMACPAEM PAE-MAGISTRADO-ATIVO-CORRECAO MONETARIA 400.669,69

ADMAJOUTR OUTROS PASSIVOS - MAGISTRADO - ATIVO - JUROS 13.527,53

ADMAJPAEM PAE-MAGISTRADO-ATIVO-JUROS 959.540,30

ADMAPOUTR OUTROS PASSIVOS - MAGISTRADO-ATIVO-PRINCIPAL 179.730,64

ADMAPPAEM PAE-MAGISTRADO-ATIVO-PRINCIPAL 222.044,59

ADMICABVR ABONO VARIAVEL-MAGIST.-INATIVO-CORR.MONETARIA 87.150,08

ADMICDPRP DIFER.PROVENTOS E PENSOES - MAGIST.INAT.- CM 18.232,42

ADMICOUTR OUTROS PASSIVOS - MAGISTR - INATIV - CORR MON 2.147,61

ADMICPAEM PAE-MAGISTRADO-INATIVO-CORRECAO MONETARIA 117.300,67

ADMIJABVR ABONO VARIAVEL - MAGIST. - INATIVO - JUROS 119.880,64

ADMIJDPRP DIFER.PROVENTOS E PENSOES -MAGIST.INAT.-JUROS 41.002,04

ADMIJPAEM PAE-MAGISTRADO-INATIVO-JUROS 286.817,75

ADMIPDPRP DIFER.PROVENTOS E PENSOES-MAGIST.INATIVO - PR 34.281,92

ADMIPOUTR OUTROS PASIVOS - MAGISTRADO INATIVO-PRINCIPAL 7.140,00

ADMIPPAEM PAE-MGISTRADO-INATIVO-PRINCIPAL 59.473,15

ADMPCABVR ABONO VARIAVEL-MAGIST-PENSION-CORR.MONETARIA 187.125,41

ADMPCPAEM PAE-MAGISTRADO-PENSIONISTA-CORRECAO MONETARIA 74.689,82

ADMPJABVR ABONO VARIAVEL - MAGIST.- PENSIONISTA - JUROS 264.615,13

ADMPJPAEM PAE-MAGISTRADO-PENSIONISTA-JUROS 181.811,77

ADMPPPAEM PAE-MAGISTRADO-PENSIONISTA-PRINCIPAL 38.220,63

ADSACAALM AUX ALIMENT - SERVIDOR - ATIVO - CORR.MONETAR 51.741,76

ADSACABPE ABONO PERMAN-SERVIDOR-ATIVO-CORR MONETARIA 10.339,46

ADSACDAFI DIF.ADIC.FERIAS E INDEN.-SERV.ATIVO-CORR.MON 4.039,10

ADSACIAQD INCORP/INDENIZ QUINTOS/DEC. SERVID ATIVO - CM 24.898,37

ADSACLPIN LICENCA PREMIO INDENIZADA SERVIDOR ATIVO - CM 19.174,61

ADSACOUTR OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR ATIVO - COR.MON. 13.215,54

ADSACURVR URV-SERVIDOR-ATIVO-CORRECAO MONETARIA 2.325,18

ADSAJABPE ABONO PERMAN - SERVIDOR - ATIVO - JUROS 13.147,32

ADSAJDAFI DIF.ADIC.FERIAS E INDEN.- SERV.ATIVO - JUROS 5.080,04

ADSAJIAQD INCORP/INDENIZ QUINTOS/DEC. SERVID ATIVO - JR 55.142,65

ADSAJLPIN LICENCA PREMIO INDENIZADA SERVIDOR ATIVO - JR 22.750,64

ADSAJURVR URV-SERVIDOR-ATIVO-JUROS 5.786,22

ADSAPAALM AUX ALIMENT - SERVIDOR - ATIVO - PRINCIPAL 216.875,42

ADSAPABPE ABONO PERMAN - SERVIDOR - ATIVO - PRINCIPAL 47.684,34

ADSAPDAFI DIF.ADIC.FERIAS E INDEN.-SERV.ATIVO-PRINCIPAL 20.059,15

ADSAPIAQD INCORP/INDENIZ QUINTOS/DEC. SERV.ATIVO-PRINCI 54.986,10

ADSAPLPIN LICENCA PREMIO INDENIZ.SERVIDOR ATIVO-PRINCIP 101.509,50

ADSAPOUTR OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL 27.862,84

ADSAPURVR URV-SERVIDOR-ATIVO-PRINCIPAL 1.089,98

ADSICATSE ATS - SERVIDOR - INATIVO - CORRECAO MONETARIA 16.507,71

ADSICDFCC DIFER.GRATIF.-FC'S E CC-SERV.-INATIVO-COR.MON 4.780,58

ADSICDPRP DIFER.PROVENTOS E PENSOES - SERV.INAT.- CM 4.886,14

ADSICOUTR OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR INATIVO-CORR. MON. 4.237,41

ADSIJATSE ATS - SERVIDOR - INATIVO - JUROS 29.328,11

ADSIJDFCC DIFER.GRATIF.-FC'S E CC - SERV.-INATIVO-JUROS 10.587,29

ADSIJDPRP DIFER.PROVENTOS E PENSOES - SERV.INAT.-JUROS 10.837,49

ADSIPATSE ATS - SERVIDOR - INATIVO - PRINCIPAL 80.551,19

ADSIPDFCC DIFER.GRATIF.-FC'S E CC-SERV.-INATIVO-PRINCIP 10.704,62
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Tabela 74 - Obrigações Trabalhistas a Pagar  Fonte: Tesouro Gerencial 2018/2017 
1 . Os passivos de pessoal são registrados de forma a individualizar as diversas obrigações sem crédito orçamentário em ins-
crições genéricas específicas – ISF “P”, conforme orientação da Mensagem CFIN Nº53/2015, e, portanto, não são contabilizados 
por CPF.
2. Valores inscritos em restos a pagar, distribuídos nas contas 631200000 – RPNP a liquidar em liquidação e 631300000 – RPNP 
Liquidados a Pagar, ISF “F”.

Fi
gu

ra
 4

1

ADSIPDPRP DIFER.PROVENTOS E PENSOES - SERV.INAT.-PRINCI 9.569,21

ADSIPOUTR OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR INATIVO- PRINCIPAL 19.646,88

ADSPCDPRP DIFER.PROVENTOS E PENSOES - SERV.PENS. - CM 23.917,10

ADSPCOUTR OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR PENSION-COR.MON. 115,95

ADSPJDPRP DIFER.PROVENTOS E PENSOES - SERV.PENS. - JURO 30.555,63

ADSPPDPRP DIFER.PROVENTOS E PENSOES - SERV.PENS.-PRINC. 133.687,98

ADSPPOUTR OUTROS PASSIVOS - SERVIDOR PENSION-PRINCIPAL 485,00

TOTAL 17.638.870,98

Categoria de Pessoal 
Sem suporte orçamentário Passivos (R$) Percentual (%)

Classistas 10.374.963,31 70,20%

Magistrados 3.315.404,60 22,43%

Servidores 1.088.106,51 7,36%

Total 14.778.474,42 100,00%
Tabela 75

Figura 41

Ainda na conta 211110400, o valor de R$2.860.396,56 refere-se ao remanescente de pas-
sivos de pessoal para os quais foram destinados créditos orçamentários, em 2017, ins-
critos em restos a pagar por motivos que, até o encerramento do exercício de 2018, 
impossibilitaram a realização do pagamento. Mais informações nas tabelas 76.

Tabelas 76

631200000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR EM LIQUIDACAO SALDO

PROAD EMPENHO DESCRIÇÃO DEZ/18

6393/2017 2017NE001947 PAGAMENTO DE PASSIVOS - AUXILIO MEDICO-HOSTITALAR R$ 3.925,20

6468/2017 2017NE002008 PAGAMENTO DO PASSIVO DA PAE R$ 73.650,38

6468/2017 2017NE002009 PAGAMENTO PASSIVO PAE R$ 59.945,26

1113/2015 2017NE002064 PAGAMENTO DE PASSIVO A INATIVO DESTE REGIONAL - PAE R$ 579.881,90

6540/2017 2017NE002099 PAGAMENTO DE PASSIVOS - MEDICO-HOSPITALAR R$ 12.901,28

6540/2017 2017NE002100 PAGAMENTO DE PASSIVOS - MEDICO-HOSPITALAR R$ 27.528,38

6541/2017 2017NE002102
PASSIVO ADMINISTRATIVO DE PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA 
DE JUIZES CLASSISTAS

R$ 1.453.523,20

6351/2017 2017NE002103 PAGAMENTO DE PASSIVOS - MEDICO-HOSPITALAR R$ 91.958,88

5997/2017 2017NE002104 PASSIVOS ADMINISTRATIVOS DE AUXILIO ALIMENTACAO R$ 227.169,88

TOTAL R$ 2.530.484,36

631300000 - RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR SALDO

PROAD EMPENHO DESCRIÇÃO DEZ/18

6468/2017 2017NE002008 PAGAMENTO DO PASSIVO DA PAE R$ 308.683,79

6468/2017 2017NE002009 PAGAMENTO PASSIVO PAE R$ 21.228,41

TOTAL R$ 329.912,20

TOTAL R$ 2.860.396,56

Na composição das obrigações trabalhis-
tas, verifica-se saldo de R$21.026,69, na 
conta 21111.0101, merecendo destacar que 
se trata de remanescente de passivos de 
pessoal, para os quais foram destinados 
créditos suplementares, em 2015 (Ofício 
Circular CSJT.GP.SG.CFIN nº29/2015), no va-
lor total de R$431.979,00 – 2015NE001998.  

Por fim, cabe ressaltar o acréscimo de 
R$5.864.725,31 – referente a Férias a Pagar 
– resultante das alterações promovidas na 
metodologia adotada para apropriação 
e pagamento da remuneração das férias, 
acrescida do abono constitucional, a par-
tir de outubro de 2018, consoante deter-
minações contidas na nova versão da Ma-
crofunção 02.11.42, item 5, já mencionadas 
na letra “c” do Resumo das Principais Prá-
ticas Contábeis – Base de Preparação das 
Demonstrações Contábeis, item 2 destas 
Notas Explicativas.

Nota 6 – Provisões de Longo Prazo 

Registramos a título de constituição de 
Provisões para riscos trabalhistas a lon-
go prazo (Conta 22711.01.00) o valor de R$ 
7.389.706,43 referente ao passivo deno-
minado vantagem pessoal nominalmente 
identificada (VPNI), incorporação de quin-
tos período 1998 a 2001, por estar com 
exigibilidade suspensa, configurando um 
passivo de prazo e valor incerto.  

São despesas provenientes da MP nº 
2225/2001, cuja aplicação sofreu embargos 
pelos Mandados de Segurança nº 25763/
DF e nº 25845/DF, que tramitam no STF 
com efeitos suspensivos quanto ao pa-
gamento pela via administrativa, e regis-
trados em conformidade com orientação 
contida na MSG CFIN/CSJT nº 036/2016 c/c 
Macrofunção 02.03.36 - Provisões, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes.
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22711.01.00 – Provisão para Indenizações Trabalhistas

Credor (CNPJ/CPF – Nome)1 Saldo Final em 31/12/18 R$

ADSAPIAQD- INCORP/INDENIZ QUINTOS/DÉC. SERV.ATIVO-PRINCIPAL 4.340.440,21

ADSICIAQD-INCORP/INDENIZ QUINTOS/DÉC. SERVID INATIV-CORREÇÃO MONETARIA 475.866,76

ADSIJIAQD- INCORP/ATUALIZ DE QUINTOS/DÉC. SER INATI -JUROS 950.938,08

ADSIPIAQD- INCORP/ATUALIZ DE QUINTOS/DÉC SERV INAT- PRINCIPAL 667.564,53

ADSXPIAQD- INCORP/ATUALIZ QUINTOS/DÉC SERVID CPSSS- PRINCIPAL 954.896,85

TOTAL 7.389.706,43

Tabela 77 - Fonte: Siafi Operacional 2018
1. Os passivos de pessoal são registrados de forma a individualizar as diversas obrigações sem crédito orçamentário em ins-
crições genéricas específicas, conforme orientação da Mensagem CFIN Nº53/2015, e, portanto, não são contabilizados por CPF.

Tabela 78 - Fonte: SIAFI 2018/2017

Patrimônio Líquido - composição

DEZ/2018 DEZ/2017 Variação R$

Resultado do Exercício 50.560.030,65 43.549.140,58 7.010.890,07

Resultados de Exercícios Anteriores 47.002.748,73 4.073.209,22 42.929.539,51

Ajustes de Exercícios Anteriores -611.783,20 -619.601,07 -7817,87

TOTAL do Patrimônio Líquido 96.950.996,18 47.002.748,73 49.948.247,45

As provisões são reconhecidas quando a 
possibilidade de saída de recursos no fu-
turo é provável, e é possível a estimação 
confiável de seu valor. São atualizadas até 
a data das demonstrações contábeis pelo 
montante provável de desembolso, obser-
vadas suas naturezas e os Relatórios Téc-
nicos emitidos pela Divisão de Pagamento 
de Pessoal, responsável pela execução de 
pagamento de pessoal.  (Tabela 77)

Nota 7 – Patrimônio Líquido

Representa a diferença entre o total dos 
ativos e passivos, sendo uma importan-
te referência sobre a situação financeira 
do Regional e, nesta Unidade Gestora, é 
constituído pelo Resultado do Exercício e 
pelos Resultados e Ajustes de Exercícios 
Anteriores. Mais informações na tabela 78.

Ajustes de exercícios Anteriores
Os ajustes de exercícios anteriores são 
considerados como aqueles decorrentes 

perávits ou déficts exercícios anteriores

No Resultado de exercícios anterio-
res, representado na conta 23711.02.01, 
percebe-se uma variação positiva de R$ 
42.929.539,51 evoluindo o superávit inicial 
de R$ 4.073.209,22 para R$ 47.002.748,73 
ocasionado inclusive por reclassificação 
de saldos entre as contas do Patrimônio 
Líquido no início do exercício seguinte, 
quando a CCONT/STN transfere o saldo 
da conta Ajustes de Exercícios anteriores 
(23711.03.00) para essa conta 23711.02.01 – 
Superavits ou Déficits Exercícios Anterio-
res.

Resultado do Exercício

O resultado superavitário do exercício de 
R$ 50.560.030,65 é apurado no balanço 
Demonstração das Variações Patrimonias 
(DVP), confrontando as Variações Patrimo-
niais Aumentativas (VPA) com as Variações 
Patrimoniais Diminutivas (VPD) em contra-
partida a uma conta de apuração, sendo 
transferido para este Resultado do Exercí-
cio no Balanço Patrimonial (BP), podendo 
ser identificado os motivos que mais im-
pactaram esse resultado na explanação 

do item 12 - Resultado Patrimonial

Nota 8 - Saldo Patrimonial e Superávit Fi-
nanceiro apurados no Balanço Patrimonial

A Lei 4320/64 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 orça-
mentária para realização dos itens que o 
compõem (MCASP 7ª edição, parte V, item 
4)

O saldo patrimonial equivale à diferença 
entre o total do Ativo (financeiro e perma-
nente) e total do passivo (financeiro e per-
manente), resultando em R$ 93.475.561,23 
que, após apurada a diferença para o 
Patrimônio Líquido de R$ 96.950.996,18 
chega-se ao valor de R$ 3.475.434,95. Este 
valor corresponde a soma dos empenhos 
a liquidar de 2018 e inscritos em Restos 
a Pagar não Processados (RPNP), conta 
62213.05.00-Crédito a Liquidar inscrito em 
RPNP, mais RPNP a liquidar de exercícios 
anteriores (conta 63110.00.00), sempre 
desconsiderando os valores em liquida-
ção. (Tabela 79)

Saldo Patrimonial - Composição R$

DEZ/2018

Ativo Financeiro 21.112.507,74

Ativo Permanente 106.950.773,36

TOTAL DO ATIVO 128.063.281,10

Passivo Financeiro 6.399.866,32

Passivo Permanente 28.187.853,55

TOTAL DO PASSIVO 34.587.719,87

SALDO PATRIMONIAL (ATIVO – PASSIVO) 93.475.561,23

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 96.950.996,18

3.475.434,95

RPNP de 2018 a Liquidar 3.249.442,85

RPNP Exercícios Anteriores a Liquidar 225.992,10

3.475.434,95

de efeitos da mudança de critério contá-
bil ou da retificação de erro imputável a 
determinado exercício anterior, que não 
possam ser atribuídos a fatos subsequen-
tes, devendo ser reconhecidos à conta do 
patrimônio líquido. 

Os valores contabilizados no exercício 
2018 diretamente na conta de Ajustes de 
Exercícios Anteriores do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da 7ª Região, UG 080004, 
representam um saldo devedor de R$ 
611.783,20 e são decorrentes de avaliação 
de bens móveis adquiridos até 2009 e sem 
depreciação nas contas 12311.01.05 – equi-
pamentos de proteção, segurança e socor-
ro e 12311.01.07 – máquinas e equipamen-
tos energéticos, além do reconhecimento 
de dívida de exercícios anteriores com 
ressarcimento de pessoal requisitado de 
ente municipal, amparado na Resolução 
CSJT 143/2014. 

Resultados de Exercícios anteriores/Su-

Tabela 79 - Fonte: SIAFI 2018
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Tabela 80 - Fonte: SIAFI 2018

DEZ/2018

Limite de Saque com Vinculação de Pagamento 21.110.688,23

Restos a Pagar Processados (RPP) (37.279,48)

RPNP inscritos do exercício 2018 (3.253.351,98)

RPNP inscritos em exercícios anteriores a pagar (3.107.415,35)

TOTAL 14.712.641,42

Em Reais

Em Reais

DEZ/2018 AV%

Taxas 7.208.333,09 96,42

Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 246.624,45 3,30%

Juros e Encargos de Mora e variações
monetária/cambiais

21.254,50 0,28%

TOTAL 7.476.212,04 100,00%

Tabela 81 - Fonte: SIAFI 2018

O Superávit Financeiro de 2018 de R$ 14.712.641,42 refere-se ao saldo financeiro disponí-
vel em 31/12/2018 na conta 11112.20.01 – Limite de Saque c/Vinculação de Pgto. depois 
de deduzidos os compromissos a pagar, apurados no Balanço Orçamentário, de Restos a 
Pagar Processados (RPP), Restos a Pagar Não Processados (RPNP) de exercícios anterio-
res e do exercício de 2018, como detalhado na Tabela 80.

Este valor superavitário financeiro, apurado no Balanço Patrimonial, representa o saldo 
credor da conta 82111.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recursos a Utilizar, 
sendo R$ 6.744.879,59 de recursos vinculados (fontes 27, 50, 63, 69 e 81 ) e R$ 7.967.761,83 
advindos de recursos ordinários, e representam sub repasses diferidos para 2019.

Nota 9 - VPA Impostos, Taxas, Contribuições e Exploração de Bens e VPA Financeiras          
(Tabela 81).

além das taxas de serviço de processamento de dados das consignações em folha de 
pagamento (18829-8 – R$ 24.615,35)  e serviços administrativos código de receita 18815-8 
(R$ 1.299,98).

Nota 10  - Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas (Tabela 82)

Tabela 82 - Fonte: SIAFI 2018

Transferências e Delegações Recebidas - composição

Dez/2018 Dez/2017

Transf. Financ. Rec. Do Órgão Setorial de Programação Financeira OSPF 
da JT – CSJT (sub repasse) 

437.912.626,21 438.194.229,48

Demais Transferências Financeiras 97.200,49 105.266,73

Movimentação de saldos entre unidades / movimentações de saldo 
patrimoniais

110.524,28 105.266,73

Movimentação de variações patrimoniais 48.876,31 21.595,88

TOTAL TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS 438.169.227,29 438.426.358,82

TOTAL TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS- transf.voluntária 7.253.217,41 3.825.507,32

Outras Transferências e Delegações Recebidas 63.392,22 4.365,00

TOTAL 445.485.836,92 442.256.231,14

O item mais representativo em valor monetário refere-se às Taxas e Emolumentos arre-
cadados nos processos judiciais trabalhistas de R$ 7.208.333,09 de valores principais re-
colhidos através de Guia de Recolhimento da União (GRU) nos códigos de receita 18740-2 
- Custas Judiciais e 18770-4 – Emolumentos e agrupados na conta patrimonial aumenta-
tiva 41221.01.00 – taxa pela prestação de serviços.

Exploração e venda de bens, serviços e direitos apresenta saldo de R$ 246.624,45 e cor-
responde ao remanesceste de valor arrecadado com taxa de inscrição em concurso pú-
blico (código 28883-7) de R$ 80,00 e valor devolvido de R$ 595,00, mais taxas recolhidas 
através de Guia de Recolhimento da União (GRU) no código 28804-7 taxa de uso de 
imóveis (R$ 221.224,12) oriundas dos Termos de Cessão de Uso Onerosa do Regional com 
instituições financeiras e entidades de classe, e amparado na Resolução CSJT 87/2011, 

As Transferências intragovernamentais recebidas no valor de R$ 438.169.227,29, em sua 
grande maioria foram oriundas dos sub-repasses recebidos de R$ 437.912.626,21 para 
execução do orçamento de 2018 aprovado pela Lei 13587/18 e R$ 97.200,49 recebido para 
restituições aos devidos credores de Receitas Federais arrecadadas indevidamente atra-
vés de GRU,  além da movimentação de saldos patrimoniais R$ 110.524,28 e R$ 48.876,31 
referente movimentação patrimonial aumentativa ocasionado pela devo lução para o 
CSJT do saldo da provisão para Requisição de Pequeno Valor – RPV cujo valor não tem 
impacto no Balanço Financeiro - BF.

As Transferências intergovernamentais recebidas no valor de R$ 7.253.217,41, reprodu-
zidas no Balanço Orçamentário, referem-se às transferências voluntárias recebidas do 
CSJT e são originadas da remuneração de 0,13% calculada sobre a média de saldos diá-
rios - MSD (dias úteis) dos depósitos judiciais de Precatórios e Requisições de Pequeno 
Valor (RPV), mantidos no Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CEF), de acordo 
com os termos do Contrato de Prestação de serviços bancários celebrado entre o CSJT e 
os referidos bancos. 

A arrecadação é feita através de GRU para a Conta Única do Tesouro Nacional e centra-
lizada no CSJT que, oportunamente, repassa os recursos financeiros para este Regional 
até o limite orçamentário previsto em nossa Lei Orçamentária Anual. Mais informações 
na Tabela 83.
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Transferências e Delegações Concedidas - composição

Dez/2018 Dez/2017

Transferências Financeiras Concedidas para pagamento de RP 342.467,02 399.379,24

Demais Transferências financeiras concedidas para remanejamento 450,00

Sub repasse devolvido para Órgão Setorial de Programação Financeira – 
OSPF – CSJT

938,55

Movimentação de saldos patrimoniais 7.958.603,01 6.554.698,01

Movimentação de variações patrimoniais diminutivas 9.474.331,00 5.879.971,00

Outras Transferências e Delegações Concedidas Doações Bens Móveis 76.667,68 15.825,60

TOTAL 17.852.518,71 12.850.812,40

Tabela 83

Tabela 84
Tabela 85

Despesas com Pessoal - Composição
(Em R$)

Dez/2018 Dez/2017 AH%

Remuneração a Pessoal 241.172.509,74 211.784.040,31 13,88%

Encargos Patronais 40.795.653,36 39.608.614,50 3,00%

Beneficios a Pessoal 26.272.327,08 26.092.713,63 0,69%

Outras Var. Patrimoniais Diminutivas 940.962,66 1.054.817,59 -10,79%

TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 309.181.452,84 278.540.186,03 11,00%

Aposentadorias e Reformas 77.147.107,41 71.416.130,50 8,02%

Pensões 19.768.962,89 19.240.491,70 2,75%

Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais 77.938,69 172.041,75 -54,70%

TOTAL DE BENEFICIOS PREV. E ASSISTENCIAIS 96.994.008,99 90.828.663,95 6,79%

TOTAL DVP pessoal 406.175.461,83 369.368.849,98 9,96%

DEZ/2018
(Em R$)

DEZ/2017
 (Em R$) AH (%) Variação

 (Em R$)

(+) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) 516.764.352,42 486.182.717,71 6,29% 30.581.634,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 7.208.333,09 5.954.547,69 21,06% 1.253.785,40

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 246.624,45 2.072.306,69 -88,10% (1.825.682,24)

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 21.254,50 12.201,42 74,20% 9.053,08

Transferências e Delegações Recebidas 445.485.836,92 442.256.231,14 0,73% 3.229.605,78

Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desinc.Passivos 63.143.582,63 35.406.598,69 78,34% 27.736.983,94

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 658.720,83 480.832,08 37,00% 177.888,75

(-) VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) 466.204.321,77 442.633.577,13 5,33% 23.570.744,64

Pessoal e Encargos Sociais 309.181.452,84 278.540.186,03 11,00% 30.641.266,81

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 96.994.008,99 90.828.663,95 6,79% 6.165.345,04

Uso de Bens, Serviços e Cons de Capital Fixo 30.177.646,64 33.545.475,85 -10,04% (3.367.829,21)

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.176,83 1.427,15 -17,54% (250,32)

Desvalorização e Perda de Ativos 11.695.957,81 25.103.738,41 -53,41% (13.407.780,60)

Tributárias 198.455,08 182.150,69 8,95% 16.304,39

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 103.104,87 1.581.122,65 -93,48% (1.478.017,78)

Transferências e Delegações Concedidas 17.852.518,71 12.850.812,40 38,92% 5.001.706,31

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = I – II 50.560.030,65 43.549.140,58 16,10% 7.010.890,07

As Transferências intragovernamentais 
de R$ 17.775.851,03 estão representadas 
nas contas contábeis 35122.01.00 – trans-
ferências concedidas para pagamento 
de restos a pagar, movimentada quando 
devolvidos os recursos financeiros para 
a setorial financeira da Justiça do Traba-
lho, UG 080017, após cancelamento de 
restos a pagar, na ordem de R$ 342.467,02, 
incluindo-se o movimento de saldos pa-
trimoniais e devolução de financeiro para 
remanejamento de R$ 7.959.053,01 (contas 
35122.02/35122.03) e os valores provisiona-
dos pelo CSJT de precatórios e RPV de R$ 
9.474.331,00.

O valor de R$ 7.958.603,01 referente mo-
vimento de saldos patrimoniais, conta 
35122.03.00, corresponde às GRU’s recolhi-
das em favor do Tesouro Nacional e emiti-
das com código de recolhimento na classe 
18xxx, incluindo o valor principal, multa, 
juros e encargos quando houver, e está re-
presentado em sua maioria pelos recolhi-
mentos de custas judiciais e emolumentos 
nos processos trabalhistas, código 18740-2 
e 18770-4.

Nota 11 - VPD Pessoal e Encargos e Benefí-
cios Previdenciários e Assistenciais. 
(Tabela 84)

As despesas com Pessoal e Encargos e 
Benefícios Previdenciários e Assistenciais 
retratam os dispêndios com a folha de pa-
gamento de pessoal ativo, inativos e pen-
sionistas, e o correspondente encargo pa-
tronal e apresentam maiores incrementos 
nas rubricas de remuneração de pessoal 
ativo e nas aposentadorias e pensões ala-
vancadas pelo aumento salarial aos servi-
dores do Judiciário Federal previsto na Lei 
13.317/2016, com implantação de parcelas 
em junho e novembro/2018. 

Nota 12 – Resultado Patrimonial . 
(Tabela 85)

As Variações Patrimoniais Diminutivas 
(VPD) são reconhecidas quando for pro-
vável que ocorrerão decréscimos nos 
benefícios econômicos para a Justiça do 
Trabalho, implicando em saída de recur-
sos ou em redução de ativos ou na assun-
ção de passivos, submetido ao regime de 
competência. Excepcionalmente seguem 

o regime de caixa as despesas oriundas 
da restituição de receitas tributárias e de 
transferências concedidas, com permissão 
do PCASP.

As Variações Patrimoniais Aumentativas 
(VPA) são reconhecidas quando for pro-
vável que benefícios econômicos fluirão 
para a Justiça do Trabalho e puderem ser 
mensuradas confiavelmente, pautadas 
no regime de competência. A exceção se 
refere às receitas tributárias e às transfe-
rências recebidas que seguem regime de 
caixa, permitido pelo PCASP.

A apuração do resultado patrimonial ocor-
re no encerramento e confronto das contas 
de Variações Patrimoniais Aumentativas 
(VPA) e Variações Patrimoniais Diminutivas 
(VPD) em contrapartida a uma conta de 
apuração, e o resultado superavitário do 
exercício de R$ 50.560.030,65 é transferido 
para a conta Resultado do Exercício do Ba-
lanço Patrimonial (BP).
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da Res. CSJT 183/2017. A arrecadação está 
centralizada no CSJT que, oportunamente, 
repassa os recursos financeiros para este 
Regional até o limite orçamentário previs-
to em nossa Lei Orçamentária Anual 

A receita patrimonial de R$ 221.224,12 ar-
recadas na fonte 50 – Recursos Próprios 
não Financeiros diretamente arrecadadas 
por este Regional são decorrentes dos Ter-
mos de Cessão de Uso Onerosa assinados 
com instituições financeiras e entidades 
de classe e se configura no Aluguel/taxa 
recebida pela Exploração do Patrimônio 
Imobiliário, embasados na Resolução 
CSJT 87/2011. O correspondente rateio 
das despesas de manutenção com os es-
paços ocupados são classificados como 
outras Receitas Correntes, fonte 50, de R$ 
104.543,56 (indenizações/restituições e 
ressarcimentos).

Ainda na fonte 50 percebe-se a arreca-
dação negativa de R$ 515,00 decorrente 
de devolução de taxas de inscrição em 
concurso público realizado pelo TRT da 7ª 
Região em 2017, cujo recolhimento é efetu-
ado utilizando-se o código 28883-7 – Taxa 
Inscrição concurso público.

Replicando a informação do Manual de 
Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP) 7ª edição, página 395, o Resulta-
do Patrimonial apurado no Demonstrativo 
das Variações Patrimoniais (DVP) tem fun-
ção semelhante à Demonstração do Resul-
tado do Exercício (DRE) do setor privado. 
Contudo, é importante ressaltar que a DRE 
apura o resultado em termos de lucro ou 
prejuízo líquido, como um dos principais 
indicadores de desempenho da entidade. 
Já no setor público, o resultado patrimo-
nial não é um indicador de desempenho, 
mas um medidor do quanto o serviço pú-
blico ofertado promoveu alterações quan-
titativas dos elementos patrimoniais. 

Os principais itens que podemos desta-
car no incremento superavitário de R$ 
7.010.890,07 ocorrido de 2017 para 2018 no 
grupo das Variações Aumentativas seria 
a evolução positiva de 78,34% no grupo 
“Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desinc.
Passivos” correspondente a VPA Reavalia-
ção de Bens Imóveis de R$ 42.125.502,97 
(conta 46111.02.00) com impacto positivo 
no resultado do exercício 2018 e decorreu 
de atualização por acréscimo de valores 
aplicados em reformas/benfeitorias, por 
reavaliação e atualização monetária com 
base no índice IGPM/FGV nas unidades 
discriminadas na Nota 3 – Imobilizado 
deste relatório.

No grupo das Variações Diminutivas po-
demos destacar a retração de 53,41% em 
2018 em relação ao ano de 2017, na Desva-
lorização e Perdas de Ativos e Incorpora-
ção de Passivos e retrata especialmente a 
diminuição na atualização dos passivos de 
pessoal cujo fato gerador ocorreu em exer-
cícios anteriores (21111.04.00 - Obrigações 
Trabalhistas a pagar) por motivo de paga-

mentos realizados em 2018, dispensando, 
portanto, o registro desta VPD.

Nota 13 – Receita Orçamentária 

No Balanço Orçamentário por Unidade 
Orçamentária (UO) 15108 são verificadas 
Receitas realizadas de R$ 7.724.303,03 e 
referem-se a valores de receitas próprias 
arrecadadas diretamente por este Regio-
nal por meio de Guia de Recolhimento 
da União GRU ou transferidas pelo Órgão 
Central de Programação Financeira da Jus-
tiça do Trabalho - CSJT.

Os eventos apresentados no Balanço Orça-
mentário por UO 15108 referem-se às pre-
visões/realizações de receitas e execução 
das despesas orçamentárias deste Sétimo 
Regional Trabalhista, sem considerar os 
créditos descentralizados através de pro-
visões e destaques para os pagamentos 
de Precatórios e Requisições de Pequeno 
Valor.  

Quando analisado o Balanço Orçamentá-
rio por Unidade Gestora 080004, o grupo 
das Receitas Orçamentárias apresenta-
se zerada para as unidades regionais da 
Justiça do Trabalho pois esses valores de 
receitas são apurados em nível de Órgão 
Superior da JT - 15000, representado pela 
UG 080017 - Órgão Setorial de Programa-
ção Financeira. (Tabela 86)

As arrecadações de receitas correntes da 
fonte 81- Recursos de Convênios são ori-
ginadas da remuneração sobre o saldo 
dos depósitos judiciais de Precatórios e 
Requisições de Pequeno Valor (RPV) man-
tidos nos Bancos Oficiais, de acordo com 
os termos do Contrato de Prestação de 
serviços bancários celebrado entre o CSJT 
e os referidos bancos, em conformidade 
com a Resolução CSJT 87/2011 e alterações 

Receita Orçamentária - composição  (R$)

NATUREZA DA RECEITA DEZ/2018 FONTE

RECEITAS CORRENTES 7.578.470,09

Receita Patrimonial aluguéis 221.224,12 50

Receita de Serviços inscrição em concurso -515,00 50

Transferências Correntes
Transferências da União e de 

suas entidades
7.253.217,47 81

Outras Receitas Correntes rateio despesas 104.543,56 50

RECEITAS DE CAPITAL 145.832,94

Alienação de Bens Móveis leilão de bens móveis 145.832,94 63

TOTAL 7.724.303,03

Tabela 86

Em receitas de capital foi registrada ar-
recadação de R$ 145.832,94 oriunda de 
alienação de ativos (mobiliário e material 
de informática) através dos Leilões 01 e 
02/2018 realizados em 2018. 

Nota 14 – Despesas Orçamentárias

Em 2018, a dotação inicial consignada ao 
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Re-
gião, por meio da Lei Orçamentária Anual, 
Lei 13.587/2018, foi de R$ 419.502.924,00 a 
qual foram somados créditos adicionais de 
R$ 25.109.184,00 e subtraídos cancelamen-
tos/remanejamentos de R$ 6.067.160,00 
perfazendo uma Dotação Atualizada de 
R$ 438.544.948,00. Esse valor está retrata-
do em nosso Balanço Orçamentário que, 
entretanto, não considera os contingen-
ciamentos/indisponibilidade de créditos, 
tampouco as provisões e os destaques 
recebidos. 

Considerando, porém, a totalidade dos 
créditos orçamentários executados por 
este TRT 7ª Região, acrescentamos os valo-
res recebidos através de descentralizações 
internas e externas através de Provisão do 
TST para atender despesas compartilhadas 
e despesas com Sentenças Judiciais de Pe-



97

C
A

P.
 6

  | 
 D

em
on

st
ra

çõ
es

 C
on

ta
bé

is

Tabela 87

Tabela 88 - Fonte: SIAFI 2018

Ação Orçamentaria Valor (R$) AV (%)

Pessoal Ativo da União R$ 228.099.320,05 52,04%

Aposentadorias e Pensões - Servidores R$ 101.205.407,76 23,09%

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fund. p/ Custeio do Regime de 
Previdência dos Serv. Púb. Fed. 

R$ 40.502.877,01 9,24%

Apreciação de Causas na Justiça Do Trabalho R$ 28.298.115,09 6,46%

Auxílio-Alimentação aos Servidores R$ 11.150.341,00 2,54%

Assistência Medica e Odontológica aos Servidores R$ 7.889.879,00 1,80%

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado – precatórios R$ 8.173.970,38 1,86%

Ajuda de Custo para moradia ou auxílio-moradia a agentes públicos R$ 3.992.490,00 0,91%

Manutenção do Sistema Nacional de Tecnologia da Informação R$ 3.554.627,41 0,81%

Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores Civis R$ 2.138.096,00 0,49%

Assistencia Juridica a Pessoas Carentes R$ 1.650.919,51 0,38%

Item Pess oal e 
Encargos Sociais

Outras Despesas 
Correntes Investimentos Total

Dotação Inicial      359.061.815,00         58.744.902,00    1.696.207,00    419.502.924,00 

(+) Dotação Suplementar            21.390.175,00                 719.009,00       3.000.000,00          25.109.184,00 

(-) Dotação Cancelada/Remanejada (2.700.000,00) (3.367.160,00)                         -   (6.067.160,00)

(=) Dotação Atualizada      377.751.990,00         56.096.751,00    4.696.207,00    438.544.948,00 

(+) Movimento Líquido de Crédito           9.468.131,00              236.492,18    3.365.935,74       13.070.558,92 

Provisão Recebida              1.294.160,00                 236.492,18       3.365.935,74            4.896.587,92 

Destaque Recebido              8.173.971,00                                -                           -              8.173.971,00 
(=) Dotação Disponível      387.220.121,00         56.333.243,18    8.062.142,74    451.615.506,92 

(-) Despesa Empenhada      379.226.859,49         52.712.624,66    6.406.004,69    438.345.488,84 

Despesa Liquidada          377.336.296,63            51.437.676,44       6.318.163,79        435.092.136,86 

Inscrição em RPNP(1)              1.890.562,86              1.274.948,22            87.840,90            3.253.351,98 

(-) Dotação Indisponível           3.414.614,00             3.414.614,00 

(=) Dotação não Utilizada           4.578.647,51           3.620.618,52    1.656.138,05         9.855.404,08 

Descentralizações internas (Provisões) e externas (Destaques) recebidas

PROVISÃO
UNIDADE ORÇAMENTARIA VALOR (R$)

15101 – Tribunal Superior do Trabalho 3.602.427,92 

71103 – Enc. Fin.União – Requisições Judiciais Pequeno Valor 1.294.160,00 

TOTAL 4.896.587,92 

DESTAQUE
UNIDADE ORÇAMENTARIA VALOR (R$)
53204 – Departamento Nacional de Obras Contra As Secas 43.371,00 

26233 – UFC - Universidade Federal do Ceará 995.555,00 

71103 – Enc. Fin.União – Sentenças Judiciais Precatórios Adm.Direta 7.135.045,00 

TOTAL 8.173.971,00 

queno Valor, R$ 4.896.587,92 e as descen-
tralizações externas através de Destaque 
de outros Órgãos Federais (DNOCS, UFC e 
Precatórios da Administração Direta) para 
pagamento de Precatórios, R$ 8.173.971,00, 
totalizando uma dotação a ser executada 
pelo Regional de R$ 451.615.506,92, confor-
me demonstrado nas Tabelas 87 e 88.

Na execução orçamentária da UG 080004, 
destaca-se que a despesa liquidada 
até o final do exercício de 2018 de R$ 
435.092.136,86 representou 99,25% da do-
tação empenhada, significando que os 
créditos orçamentários foram liquidados 
quase que em sua totalidade, tendo sido 
inscritos em restos a  pagar não processa-
dos o montante de R$ 3.253.351,98. (Tabela 
89)

As despesas de pessoal e os encargos so-
ciais foram responsáveis por 86,51% da 
execução do orçamento. Dentre estas, as 
mais representativas foram as despesas 
com vencimentos e vantagens de pessoal 
ativo (52,04%), com proventos de pessoal 
inativo e pensionistas (23,09%) e com obri-
gações patronais para RPPS (9,24%), desta-
cando-se que 2,14%, ou seja, R$ 9.419.254,67 
foram executadas para pagamento de pre-
catórios/RPV de outros órgãos e entida-
des, e da administração direta.      

Nas ações de benefícios concedidos aos 
magistrados e servidores com auxílio ali-
mentação, assistência pré-escolar, auxílio-
transporte e assistência médica temos 
uma execução orçamentária de 4,84%.

As despesas de capital realizadas para a 
aquisição de equipamentos de processa-
mento de dados, mobiliário em geral, ve-
ículos, softwares, dentre outras, totaliza-
ram 1,46% da despesa empenhada.

Nota 15 – Resultado Orçamentário

Pelo critério estabelecido no artigo 35 da 
Lei 4.320/64, o resultado orçamentário é 
originado a partir da confrontação entre 
as receitas arrecadadas e as despesas le-
galmente empenhadas no período.

O Balanço Orçamentário é estruturado de 
forma a evidenciar a integração entre o 
planejamento e a execução orçamentária. 
O exercício financeiro coincide com o ano 
civil e para cada exercício há uma Lei Orça-
mentária específica (LOA), de maneira que 
as contas de natureza orçamentária não 
transferem saldo de um ano para outro, 
com exceção das contas de Inscrição em 
Restos a Pagar e de Execução de Restos a 
Pagar, que são as despesas assumidas e 
não pagas dentro de um mesmo exercício. 

A diferença entre o total das “Receitas Rea-
lizadas/Arrecadadas” e o total das “Despe-
sas Empenhadas” representa o Déficit ou o 
Superávit Orçamentário e o déficit identifi-
cado em nosso Balanço Orçamentário por 
UO 15108 decorre da reduzida arrecadação 
de receitas próprias, sendo que os gastos 
do Regional são financiados quase que to-
talmente com Recursos Ordinários.

No Balanço Orçamentário por Unidade 
Gestora (UG) 080004 essa diferença é apre-
sentada como déficit no mesmo valor da 
dotação empenhada de R$ 438.345.488,84, 
porque no âmbito de UG não há valores 
registrados em “Receitas Realizadas”, pois 
estas são apurados em nível de Órgão Su-
perior da JT - 15000, representado pela UG 
080017 - Órgão Setorial de Programação 
Financeira.

Nota 16 – Inscrição de Restos a Pagar

A inscrição e pagamento dos Restos a Pa
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Inscrição de Restos a Pagar Dez/2018 Dez/2017 Dez/2018 Dez/2017

Restos a Pagar Processados Restos a Pagar Não Processados 

Pessoal e Encargos Sociais 1.890.562,86 3.548.989,63

Outras Despesas Correntes 9.054,60 386,43 1.274.948,22 1.939.905,11

Investimentos 28.224,88 70.250,00 87.840,90 2.719.930,15

TOTAL 37.279,48 70.636,43 3.253.351,98 8.208.824,89

Tabela 90

gar obedecem ao Decreto 93.872/1986, à 
Lei Complementar 101/2000 (LRF), à Lei 
4.320/64, ao Decreto-Lei 200/67, bem 
como à Macrofunção SIAFI 02.03.17 - Restos 
a Pagar.

A inscrição dos empenhos de 2018 desta UJ 
em Restos a Pagar foi efetuada conforme 
mandamento do artigo 68, parágrafo 1º, do 
Decreto 93.872/1986, e ocorreu dentro de 
suficiente disponibilidade de caixa, con-
forme disciplina o artigo 42 da LRF, e com-
provada através do Demonstrativo da Dis-
ponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar 
- Anexo V, parte integrante do Relatório de 
Gestão Fiscal deste Tribunal Regional do 
Trabalho da 7ª. Região, publicado no DOU 
de 29/01/2018, não havendo, portanto, im-
pacto negativo na gestão financeira decor-
rente destes pagamentos. (Tabela 90)

Os valores inscritos em 2018 em Restos 
a Pagar não Processados (RPNP) de R$ 
3.253.351,98,  indicam valores empenha-
dos e não liquidados no exercício de 2018, 
para pagamento em exercícios futuros. 
Temos como representativo nas despesas 
de pessoal (R$ 1.890.562,86), o saldo de 

Inscritos
Exerc.Anter. Inscritos Cancelados Pagos Saldo

Índice
Realizado por 

Cancelam/
Pagto

Restos a Pagar Não 
Processados 2.152.795,95 8.208.824,89 2.675.079,37 4.579.126,12 3.107.415,35 70,01%

Restos a Pagar Proces-
sados 70.636,43 144,00 70.492,43 0,00 100,00%

TOTAL 2.152.795,95 8.279.461,32 2.675.223,37 4.649.618,55 3.107.415,35 70,21%

Tabela 91

Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado – RPV R$ 1.245.284,29 0,28%

Comunicação e Divulgação Institucional R$ 299.632,37 0,07%

Benefícios Assistenciais auxilio Funeral e natalidade civis R$ 84.167,97 0,02%

Auxilio Transporte Aos Servidores R$ 60.361,00 0,01%

Total despesa EMPENHADA R$ 438.345.488,84 100,00%

Tabela 89 - Fonte: SIAFI 2018

70.636,43) e 70,01% dos Restos a Pagar 
Não Processados inscritos e reinscritos 
foram realizados através de cancelamen-
to e pagamento, restando um saldo de R$ 
3.107.415,35 para pagamento em 2019.

Nota 18 - Geração Líquida de Caixa e Equi-
valentes de Caixa 

A Geração Líquida de Caixa e Equivalen-
tes de Caixa, no montante positivo de R$ 
5.581.313,63 representa a diferença entre 
os valores inicial e final do Caixa e Equiva-
lente de Caixa, indicando que houve mais 
entrada do que saída de recursos financei-
ros ao longo do exercício de 2018, sendo 
a maior contribuição decorrente do Fluxo 
das Atividades Operacionais.  

Na União, em função da adoção do prin-
cípio da unidade de caixa (Art. 56 da Lei 
4320/64), onde rodas as receitas e despe-
sas são controladas em um único caixa, a 
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes 
de Caixa é igual ao resultado financeiro, 
apurado no Balanço Financeiro e na De-

R$ 693.553,02, referente a pendências no 
ressarcimento da remuneração/encargos 
sociais de pessoal requisitado de outros 
órgãos, face ao atraso no recebimento da 
documentação necessária à efetivação 
dos respectivos ressarcimentos.

O total de créditos liquidados em 2018 fo-
ram pagos quase que integralmente den-
tro do exercício, restando o saldo de R$ 
37.279,48 inscrito em restos a pagar pro-
cessados, após apuração da diferença en-
tre a dotação liquidada (R$ 435.092.136,86) 
e os valores pagos (R$ 435.054.857,38).

Nota 17 – Execução de Restos a Pagar

Todos os pagamentos e cancelamentos de 
empenhos inscritos em Restos a Pagar fo-
ram realizados com autorização do Orde-
nador de Despesas, após solicitação das 
unidades administrativas responsáveis 
pela requisição dos bens ou prestação dos 
serviços e apresenta a seguinte composi-
ção. (Tabela 91)

Do total de valores inscritos em Res-
tos a Pagar, foram pagos ou cancelados 
100% dos Restos a Pagar Processados (R$ 

monstração dos Fluxos de Caixa (DFC)

A DFC apresenta as entradas e saídas de 
caixa e as classifica em Fluxos das Ativida-
des das Operações, das Atividades de In-
vestimento e das Atividades de Financia-
mento, identificando as fontes de geração 
dos fluxos de entrada de caixa, os itens de 
consumo de caixa durante o período ana-
lisado, bem como o saldo do caixa na data 
das demonstrações contábeis, conforme 
publicado no item 6, parte V do MCASP 7ª 
edição. (Tabela 92)

Fluxos de Caixa das Atividades das Ope-
rações

A apuração positiva do saldo das ativi-
dades operacionais de R$ 14.626.146,80 é 
calculada pela diferença entre os ingres-
sos de R$ 453.761.621,14 e os desembolsos 
de R$ 439.135.474,34, apresentada nas De-
monstrações dos Fluxos de Caixa. (Tabela 
93)

Tabela 92

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Formação

DEZ/2018 (em reais)

atividades operacionais 14.626.146,80

atividades de investimentos -9.044.833,17

atividades de financiamento 0,00

TOTAL 5.581.313,63
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Tabela 93

INGRESSOS DEZ/2018

Sub Repasse Recebido 437.912.626,21
Demais Transferências Recebidas 97.200,49
Movimentações de saldos Patrimoniais 110.524,28

438.120.350,98
Ingressos Extraorçamentários 165.638,89
Arrecadação de outras Unidades 15.475.631,27
TOTAL 453.761.621,14

Tabela 94

Tabela 95

A maior parte da fonte geradora de caixa 
advém dos ingressos de R$ 437.912.626,21 
decorrente das Transferências Financei-
ras Recebidas através de sub-repasses 
enviados pelo Órgão Setorial de Progra-
mação Financeira da Justiça do Trabalho 
(UG 080017) para executar os créditos or-
çamentários autorizados para o exercício, 
através da Lei 13.587/2018 (LOA 2018).

A segunda maior participação nos ingres-
sos de R$ 15.475.631,27 representa valores 
arrecadados de outras unidades e regis-
trados na conta contábil 89991.08.00 – 
Controle Arrecadação Receitas, correspon-
de aos recolhimentos efetuados por meio 
de Guias de Recolhimento da União (GRU), 
cujos recursos são administrados pela Se-
cretaria do Tesouro Nacional (00 e 27) ou 
decorrentes de fonte própria deste Regio-
nal, fontes 81, 63 e 50. (Tabela 94)

Os desembolsos de R$ 439.135.474,34 re-
presentam os valores efetivamente pagos, 
incluindo os restos a pagar não processa-
dos dos exercícios anteriores desembol-
sados em 2018, inclusive os restos a pagar 
processados, considerando as transferên-
cias financeiras concedidas e os dispên-
dios extraorçamentários. (Tabela 95)

Nos desembolsos com despesas de Pesso-
al e demais despesas estão contabilizados 
os pagamentos de despesas do exercício 

DEZ/2018 (R$) AV (%)

00 - RECURSOS ORDINARIOS 2.699.698,39 17,44%

27 - CUSTAS E EMOLUMENTOS – PODER JUDICIÁRIO 5.050.599,85 32,64%

50 - RECURSOS NÃO-FINANCEIROS DIRETAM. ARRECA-
DADOS

326.282,68 2,11%

63 - REC.PROP.DECOR.ALIEN.BENS E DIR.DO PATR.PUB.- 145.832,94 0,94%

81 - RECURSOS DE CONVENIOS  7.253.217,41 46,87%

TOTAL 15.475.631,27 100,00%

DESEMBOLSOS DEZ/2018
Pessoal e Demais Despesas 389.146.138,08

Transferencias Concedidas 41.513.504,68

Outros desembolsos das Operações 8.475.831,58

TOTAL 439.135.474,34

concedidas de R$ 8.301.520,03 que estão destacadas também no Balanço Financeiro e 
representadas nas contas contábeis 35122.01.00 – transferências concedidas para paga-
mento de restos a pagar, movimentada quando devolvidos os recursos financeiros para 
a setorial financeira da Justiça do Trabalho, UG 080017, após cancelamento de restos a 
pagar, na ordem de R$ 342.467,02, incluindo-se o movimento de saldos patrimoniais de 
R$ 7.958.603,01 (conta 35122.03.00) e R$ 450,00 de devolução de recurso financeiro para 
remanejamento.

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Na análise do Fluxo das Atividades de Investimento verificam-se dispêndios com des-
pesas de capital de R$ 9.044.833,17  pagas em 2018 referente à execução do orçamento 
de 2018 (6.289.938,91) e pagamento dos restos a pagar de R$ 2.754.894,26, e foi destinada 
à aquisição de equipamento e material permanente, obras e instalações e serviços de 
tecnologia da informação.

e de restos a pagar, realizados na moda-
lidade direta de aplicação dos recursos 
– 90, classificados nas categorias de gas-
tos 1 (pessoal e encargos sociais) de R$ 
337.022.524,72 e pagamentos com outras 
despesas de custeio, categoria de gastos 
3, no valor de R$ 52.123.613,36, exceto des-
pesas de capital que estão destacadas no 
grupo Fluxos de Caixa das Atividades de 
Investimento.

Transferências intragovernamentais con-
cedidas de R$ 41.513.504,58 referem-se aos 
gastos com aplicação decorrente de ope-
ração entre órgãos, fundos e entidades in-
tegrantes dos Orçamentos Fiscal e da Se-
guridade Social, com recursos do exercício 
gastos com pessoal de R$ 41.072.228,76 e 
com despesas de custeio de R$ 441.275,92, 
modalidade de aplicação 91. Corresponde 
em sua grande maioria às contribuições 
da União para o custeio do Regime de Pre-
vidência dos Servidores Públicos Federais, 
ação orçamentária 09HB.

Despesas realizadas com modalidade de 
aplicação 91 retratam eventos ocorridos 
entre órgãos públicos pertencentes ao 
mesmo Orçamento Fiscal e da Seguridade 
Social. 

O item de gasto “outros desembolsos das 
operações” está representado em gran-
de parte pelas Transferências Financeiras 
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7.1 Outras Informações Relevantes : 
Tratamento de determinaçãoes e recomendações do TCU

PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO – SCI

I. IDENTIFICAÇÃO 

Nº do Processo Proad 784/2018

Decisão Acórdão TCU 750/2015 - Plenário

Unidade Auditada TRT7

Seção Responsável pela Auditoria Secretaria de Fiscalização de TI (SEFTI) do TCU

Objeto da Auditoria Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) - Fiscalização de Governança 
de Tecnologia da Informação (TI) com foco na Avaliação da entrega de re-
sultados e na Gestão de Riscos

Tipo de Auditoria Operacional

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE PROVIDÊNCIAS
AÇÃO DE CONTROLE EXTERNO

Adiante detalham-se as determinações do Acórdão TCU 750/2014 - Plenário e se faz referência aos conteúdos dos itens a seguir referidos:

 Manifestação e documentos acostados pela Secretaria de Tecnologia da Informação em ação de monitoramento anterior, nos autos do Proad   
 784/2018, e em entrevista do Coordenador do Núcleo de Apoio à Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação e Segurança da Informação;

 Fatos e documentos constatados e informações obtidas pela SCI em ação de monitoramento.



I. IDENTIFICAÇÃO 

ITEM1 CONTEÚDO

9.1 recomendar ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que:

9.1.1. 

elabore e aprove formalmente processo de aprimoramento contínuo da governança de TI, a exemplo das boas práticas contidas no capí-
tulo 3 do guia de referência da implementação do Cobit 5, que contemple, ao menos: definição de papéis e responsabilidades voltadas 
especificamente para a melhoria da governança de TI; realização de diagnósticos ou autoavaliações de governança e de gestão de TI; e 
definição e acompanhamento de metas de governança de TI e das ações necessárias para alcançá-las, com base em parâmetros de gover-
nança, necessidades de negócio e riscos relevantes;

Providências adotadas:

A Presidência do Tribunal editou:

- Ato 100/2017:  Define diretrizes para o planejamento, para a gestão do  portfólio e para a avaliação de desempenho e para comunicação 
sobre o resultado da gestão e do uso de Tecnologia da Informação 

- Ato n. 131/2017: Dispõe sobre a Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 
Região (PGTIC).

Análise de auditoria:

Determinação 9.1.1 atendida.

9.1.2.

com base nos itens 2 e 3 da NBR ISO/IEC 38.500/2009 - Governança Corporativa de TI c/c o item 2.2 do modelo para governança corporativa 
de TI da Norma NBR ISO/IEC 38.500, estabeleça diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, 
com foco na obtenção de resultados de negócio institucional, em especial quanto à gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto, à 
avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional, e, ainda, dire-
trizes para a obtenção, desenvolvimento e retenção de competências de pessoal;

 Subitem do Acórdão TCU 2750/2015 - Plenário.

1



Providências adotadas:

A Presidência do Tribunal editou:

- Ato 100/2017:  Define diretrizes para o planejamento, para a gestão do  portfólio e para a avaliação de desempenho e para comunicação 
sobre o resultado da gestão e do uso de Tecnologia da Informação 

- Ato 106/2018 - Estabelece as diretrizes da Gestão de Riscos relacionada ao ambiente tecnológico no âmbito do TRT7 e define o Processo de 
Gestão de Riscos de Segurança da Informação do TRT7

O Pleno do TRT7 aprovou:

- Proposta de criação de novos cargos de TIC - Foi apresentado, ao CSJT, projeto com vistas a provocar a  definição e instituição da política 
em âmbito nacional, acompanhado de criação de cargos e gratificação especifica para a atividade de TI.

- Plano Estratégico de Tecnologia da Informação (PETI) 2015-2020 contém valor, objetivo, diretriz e indicadores pertinentes à força de traba-
lho de TIC

O Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou:

- A Recomendação CJST 23/2018, com fundamento nas Resoluções CNJ 211/2015 e nas Resoluções CSJT 193/2008 e 208/2017 dispôs sobre  a 
fixação dos servidores de cargo efetivo de TIC na área respectiva e atuação na execução dos macroprocessos e processos típicos de TIC elen-
cados na Res. CNJ 211/2015.

Análise de auditoria:

Determinação 9.1.2 atendida.

9.1.3. estabeleça, formalmente, em consonância com o disposto no item 9.1.1 do acórdão 2308/2010-TCU-Plenário e com base nas boas práticas 
contidas na seção 3.3 da ABNT NBR ISO/IEC 38500:2009:

9.1.3.1. objetivos de gestão e de uso corporativos de TI alinhados às estratégias de negócio;

9.1.3.2. indicadores de desempenho para os objetivos de gestão definidos; 

9.1.3.3. metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI para cada indicador definido; 

9.1.3.4. mecanismos para que a alta administração acompanhe o desempenho da TI da instituição; e

9.1.3.5. mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI;



Providências adotadas:

O Pleno do Tribunal aprovou:

O Plano Estratégico de TI para o período de 2015-2020, o qual estabelece objetivos, metas e indicadores para acompanhamento.

A Presidência do Tribunal editou:

- Ato 100/2017:  Define diretrizes para o planejamento, para a gestão do  portfólio e para a avaliação de desempenho e para comunicação 
sobre o resultado da gestão e do uso de Tecnologia da Informação 

- Ato TRT7 61/2018 - Dispõe sobre a Política de Gestão de Riscos do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

- Ato TRT7. 106/2018 - Estabelece as diretrizes da Gestão de Riscos relacionada ao ambiente tecnológico no âmbito do TRT7 e define o Pro-
cesso de Gestão de Riscos de Segurança da Informação do TRT7

Deliberação Comitê de Governança de TIC (Reunião de 29/8/2018):

Definiu as soluções nacionais críticas de TIC para mapeamento de riscos (PJE, AUD, PROAD e SIGEP)

Procedeu a ajustes na classificação dos serviços, para definição de SLA, Mapeamento de Riscos e Mensuração de indisponibilidade e Plano 
de Continuidade

O processo de gestão de risco de TIC foi formalmente instituído pelo ATO TRT7 106/2018 e  descrito em seus anexos. Atualmente, está sendo estabeleci-
do o contexto de cada um dos sistemas nacionais: PROAD, Sistema de RH/Folha (SIGEP), PJe e AUD. As atividades estão sendo conduzidas pelo servidor 
Alexandre Barbosa e registradas no projeto “Implantar a Gestão de Riscos de TIC” do PDTIC 2018/2020, identificado no Jira pelo código  NGTICP-7.

Cabe destacar que o documento chamado de “contexto” é um dos artefatos previstos no referido processo estabelecido pelo Ato 106/2018.

Análise de auditoria:

Determinações 9.1.3.1, 9.1.3.2, 9.1.3.3 e 9.1.3.4 atendidas.

Determinação 9.1.3.5 em atendimento.

9.1.4.
em consonância com o art. 6º, I, do Decreto-Lei 200/1967 e com o art.11, parágrafo único, da Resolução – CNJ 90/2009, ao elaborar o plano 
diretor de TI, utilize as práticas contidas na seção 5 do Guia de Elaboração de PDTI do Sisp, em especial no que se refere ao envolvimento 
das áreas de negócio no processo de elaboração;



Providências adotadas:

Elaborado Plano Diretor de Tecnologia da Informação conforme Guia de Elaboração do PDTI do SISP e conforme processo definido pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho da 7ª Região.

Análise de auditoria:

Determinação 9.1.4 atendida.

9.1.5.
adote providências no sentido de dotar a área de TI com o quantitativo de pessoal adequado para suprir as necessidades de trabalho em 
TI, com fundamento nas orientações contidas no Cobit 5, Prática de Gestão APO07.01 – Maintain adequate and appropriate staffing, levan-
do em consideração as necessidades de pessoal das demais áreas do órgão;

Providências adotadas:

O Pleno do TRT7 aprovou:

- Proposta de criação de novos cargos de TIC - Foi apresentado, ao CSJT, projeto com vistas a provocar a  definição e instituição da política 
em âmbito nacional, acompanhado de criação de cargos e gratificação específica para a atividade de TI.

Entretanto, em contrapartida à pretensão de dotação de pessoal, a SETIC, nos últimos dois anos, perdeu seis servidores, dos quais três por razões 
alheias à vontade da Administração do TRT7.

Análise de auditoria:

Determinação 9.1.5 em atendimento.

9.1.6.

elabore, aprove e acompanhe a execução de plano anual de capacitação do pessoal do setor de TI da entidade, de forma a prover e 
aprimorar o conhecimento necessário para a gestão e operação de TI, com fundamento nas orientações contidas no Cobit 5, Prática de 
Gestão APO07.03 – Maintain the skills and competencies of personnel, atividades 4 e 5, e em consonância com o item 9.9.1 do acórdão 
1233/2012-TCU-Plenário;

Providências adotadas:

Elaborado Plano de Capacitação para TI em 2016 e mas não aprovado formalmente.

Elaborados Planos para os exercícios de 2017, 2018 e 2019, os quais foram aprovados formalmente.

Análise de auditoria:

Determinação 9.1.6 atendida.



9.1.7.
implemente processo de gestão de nível de serviço de TI, de forma a assegurar que níveis adequados de serviço sejam entregues para os 
clientes internos de TI de acordo com as prioridades do negócio e dentro do orçamento estabelecido, com fundamento nas orientações 
contidas na seção 6.1 da ABNT NBR ISO/IEC 20000-2:2008 c/c APO09 - Manage Service Agreements, Cobit 5;

Providências adotadas:

O processo foi mapeado pela consultoria (CPQD) e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo  TRT7 (Axios Assyst).

Deliberação Comitê Gestor de TIC (Reuniões 12 , 16 e 19/05): 

Constituída Comissão Específica – reunião 03 e 04 de agosto/2017

Foram acordados os níveis de serviços para os principais serviços de TI ofertados, conforme ata da reunião de 3 e 4/8/2017

Deliberação Comitê de Governança de TIC (Reunião de 29/8/2018)

Foram feitos ajustes na classificação dos serviços, para definição de SLA, Mapeamento de Riscos e Mensuração de indisponibilidade e Plano de Con-
tinuidade.

Análise de auditoria:

Determinação 9.1.7 atendida.

9.1.8.
elabore, execute e teste periodicamente o plano de gestão de continuidade do negócio da instituição com fundamento nas orientações 
contidas na seção 14 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005, nas seções 8.6 e 8.7 da ABNT NBR 15999-1:2007 e no Cobit 5, DSS04.3 – Develop and 
implement a business continuity response, em consonância com o item 9.1.3 do acórdão 1603/2008-TCU-Plenário;

Providências adotadas:

Deliberação Comitê Gestor (Reuniões 12 , 16 e 19/05/2018):

8.3. Implantação adotando as seguintes fases:

Fase 1: Designar grupo de trabalho

Fase 2: Treinamento Conceitual

Fase3: Planejamento (refinamento e cronograma)

Fase 4: Inventário de ativos (não se trata do processo de gestão de ativos, mas tão somente um inventário de

bens e serviços de TI).



Fase 5: Escrever PRD

Fase 6: Escrever PCO

Fase 7: Treinamento Prático

Fase 8: Simulação

Fase 9: Ajustes

Fase 10 (contínuo): Testes periódicos e ajustes.

Estão sendo desenvolvidos os planos de contingência operacional de TIC para os sistemas considerados essenciais (definidos pelo Comitê de Gover-
nança de TIC), com base na política para o plano de continuidade instituída pelo Ato TRT7 2/2017.

O plano de continuidade relativo ao PJe foi elaborado e testado com sucesso.

Análise de auditoria:

Determinação 9.1.8 em atendimento.

9.1.9. elabore e execute processo de gestão de ativos de informação da entidade, com fundamento nas orientações contidas na seção 7.1 da 
ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005 e no Cobit 5, Processo BAI09 – Manage assets;

Providências adotadas:

O processo foi mapeado pela consultoria (CPQD) e implantado na ferramenta de gerenciamento adquirida pelo  TRT7 (Axios Assyst). A  solução já foi 
homologada.

O gerente do processo e seu substituto foram  escolhidos e participaram da validação do processo. Na fase atual o processo está sendo aprimorado e 
adaptado as peculiaridades de cada área da STI.

Serão nomeados gerentes separados para as atividades de cada divisão, após o período de experiência, a gerência será unificada novamente.

Os registros de gestão de ativos de serviço são inseridos manualmente no Sistema de Controle de Material e Patrimônio SCMP.

No momento, está sendo aprimorado o inventário de ativos (equipamentos e softwares).

Análise de auditoria:

Determinação 9.1.9 em atendimento.

9.1.10. implante programas de conscientização e treinamento em segurança da informação no âmbito da entidade, com fundamento nas orien-
tações contidas na seção 8.2.2 da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005;

Providências adotadas:

Consta do Plano de ação do Escritório de Segurança – item 5.15.



Inicialmente foram criadas 4 cartilhas para orientação em segurança da informação (assuntos gerais, email,  engenharia social, senhas) as quais foram 
encaminhadas, em dezembro de 2017, ao Setor de Comunicação Social do TRT7 para avaliação/sugestão da estratégia de divulgação.

Em 25/4/2019 foi divulgada notícia na intranet explicando como identificar e prevenir incidente de Segurança da Informação.

Análise de auditoria:

Determinação 9.1.10 em atendimento.

9.1.11. elabore e implemente processo de gestão de riscos de segurança da informação, com fundamento nas orientações contidas na seção 4 
da ABNT NBR ISO/IEC 27002:2005;

Providências adotadas:

Consta do Plano de ação do Escritório de Segurança – item 5.9.

O Ato TRT7. 106/2018 - Estabelece as diretrizes da Gestão de Riscos relacionada ao ambiente tecnológico no âmbito do TRT7 e define o Processo de 
Gestão de Riscos de Segurança da Informação do TRT7.

Foi concluída a definição de contexto de riscos e respectivos artefatos; atualmente está em andamento a fase de identificação dos riscos.

Análise de auditoria:

Determinação 9.1.11 em atendimento.

ITEM CONTEÚDO

9.2. 
determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região que inclua nos relatórios de gestão dos exercícios vindouros informações es-
pecíficas que permitam o acompanhamento pelos órgãos de controle das ações afetas à governança de TI, conforme orientações contidas 
no item 7 e seus subitens do Anexo Único da Portaria-TCU 175/2013 

Providências adotadas:

Informações sobre as providências para cumprimento das determinações do Acórdão têm sido inseridas nos Relatórios de Gestão do TRT7.

Análise de auditoria:

Determinação 9.2 cumprida.



CONCLUSÃO:

O presente monitoramento foi feito para subsidiar a Administração no atendimento da determinação constante do item 9.2 do Acórdão TCU 750/2014 
- Plenário.

Das dezesseis determinações dirigidas ao TRT7, 10 (dez) foram atendidas e seis se encontram em atendimento.

Responsável pela Elaboração:

assinado eletronicamente

Ana Paula Borges de Araújo Zaupa

Secretária de Controle Interno

Data: 25/4/2019



DECLARAÇÃO DE INTEGRIDADE 
 
 
O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região envidou esforços para assegurar a 
integridade do Relatório de Gestão de 2018 na forma de Relatório Integrado conforme 
anexo único da Portaria TCU nº 369, de 17 de dezembro de 2018, aplicando o 
pensamento coletivo em sua elaboração.  
 
Assim, foram realizadas reuniões entre técnicos de diversas unidades do Tribunal para a 
elaboração de um Relatório de Gestão que objetiva oferecer ampla visão das estratégias 
adotadas para o alcance dos objetivos. A construção coletiva do documento permitiu o 
desenvolvimento de um texto conciso e objetivo, que priorizou a utilização de uma 
linguagem simples e clara, para facilitar a leitura e compreensão dos temas 
apresentados.  
 
Deve-se ressaltar a participação decisiva da alta administração na condução dos 
trabalhos das equipes técnicas que atuaram no desenvolvimento deste relato acerca do 
exercício de 2018, o que garante a confiabilidade e completude das informações 
disponibilizadas à sociedade brasileira.  
 
Conclui-se, portanto, que a apresentação do presente Relatório de Gestão de 2018 
encontra-se, na maior parte, de acordo com a estrutura de um Relatório Integrado. 
 
Fortaleza, CE, 16 de abril de 2019. 
 
 
 
Patrícia Cabral Machado 
Secretária de Gestão Estratégica 
 
 
 
Neiara São Thiago Cysne Frota 
Diretora-Geral 
 
 
 
Desembargador Plauto Carneiro Porto 
Presidente 
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