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EMENTA:
Parecer de mérito sobre solicitações de créditos adicionais suplementares ao orçamento
de 2014 da Justiça do Trabalho. Autonomia dos tribunais para encaminhamento das
solicitações ao Poder Executivo. Exigência de parecer do Conselho Nacional de Justiça. Nota
Técnica produzida pelo Departamento de Acompanhamento Orçamentário do Conselho
Nacional de Justiça. Amparo das solicitações na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei
Orçamentária Anual. Parecer favorável.

ACÓRDÃO
O Conselho, por unanimidade, aprovou parecer de mérito, nos termos do voto do Relator. Presidiu o julgamento o
Conselheiro Ricardo Lewandowski. Plenário, 2 de dezembro de 2014. Presentes à sessão os Excelentíssimos Senhores
Conselheiros Ricardo Lewandowski, Nancy Andrighi, Maria Cristina Peduzzi, Ana Maria Duarte Amarante Brito,
Guilherme Calmon, Flavio Sirangelo, Deborah Ciocci, Saulo Casali Bahia, Rubens Curado Silveira, Luiza Cristina
Frischeisen, Gilberto Martins, Paulo Teixeira, Gisela Gondin Ramos, Emmanoel Campeio e Fabiano Silveira.
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1. Trata-se de Parecer do Conselho Nacional de Justiça sobre solicitações de créditos
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adicionais suplementares ao orçamento de 2014 da Justiça do Trabalho.
As solicitações foram encaminhadas à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão - SOF/MP, mediante acesso on-line ao Sistema Integrado de
Planejamento e Orçamento - SIOP, nos termos do art. 5o da Portaria SOF n° 11, de 12 de fevereiro de
2014.
Atendendo ao disposto no art. 41 da Lei n° 12.919, de 24 de dezembro de 2013, Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014, e no art. 2o da Resolução CNJ n° 68/2009, a Justiça do Trabalho
solicitou o parecer deste Conselho por meio do Oficio CSJT.GP.SG.CFIN N° 127/2014, de 07 de
novembro de 2014.
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Nos termos do § Io do art. 3o da Resolução CNJ n° 68/2009, encaminhei os autos ao

Departamento de Acompanhamento Orçamentário deste Conselho para emissão de Nota Técnica e
Proposta de Parecer.
Aquele departamento emitiu a Nota Técnica n° 23/DOR/2014, analisando as solicitações, com
base nos dados informados pela Justiça do Trabalho neste processo e com informações obtidas do Sistema
Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, retomando os autos.
É, em síntese, o relatório.
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VOTO
1. Preliminarmente, conheço do presente processo. O Parecer do Conselho Nacional de Justiça
sobre as solicitações de créditos adicionais suplementares ao orçamento 2014, a serem abertos por ato do
Poder Executivo é exigência contida no art. 41 da LDO 2014, e deverá ser encaminhado à Secretaria de
Orçamento Federal - SOF como forma de subsídio à análise das solicitações.
Créditos Adicionais ao Orçamento
2. A alteração da Lei Orçamentária Anual destina-se a ajustar o orçamento aprovado às
necessidades das Unidades Orçamentárias durante o processo de sua execução. É realizada mediante
créditos adicionais que, nos termos do art. 40 da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, são autorizações de
despesas não programadas (créditos especiais) ou insuficientemente dotadas (créditos suplementares) na
Lei Orçamentária Anual.
Como regra geral, os créditos especiais e suplementares somente podem ser abertos com
autorização legislativa (CF, art. 167, inciso V). A Carta Magna, no entanto, explicita que a Lei
Orçamentária Anual pode trazer dispositivo autorizando a abertura de créditos suplementares (CF, art. 165,
§ 8°).

A autorização legislativa para a abertura de créditos suplementares, bem como as situações e
parâmetros a serem observados, foi inserida na Lei n° 12.952, de 20 de janeiro de 2014, Lei Orçamentária
Anual - LOA 2014, art. 4o.
A Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão SOF, como Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, nos termos da Lei n° 10.180,
de 6 de fevereiro de 2001, editou a Portaria n° 11, de 12 de fevereiro de 2014, estabelecendo
procedimentos e prazos para solicitação de alterações orçamentárias no exercício de 2014, sendo, no caso
de créditos dependentes de ato do Poder Executivo o primeiro decêndio de abril, setembro e novembro.
Autonomia dos Tribunais para Encaminhamento das Solicitações ao Poder Executivo
3. A Constituição Federal assegura autonomia administrativa e financeira ao Poder Judiciário
(art. 99), sendo competência dos Presidentes dos Tribunais Superiores (art. 99, § 2o, inciso I) e dos
Tribunais de Justiça (art. 99, § 2o, inciso II) o encaminhamento das propostas.
A presente solicitação foi encaminhada à SOF/MP, mediante acesso on line ao Sistema
Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, pelo órgão setorial de planejamento e orçamento da
Justiça do Trabalho, nos termos do art. 5o da Portaria SOF n° 11/2014.
Créditos Adicionais Solicitados
4. A Justiça do Trabalho solicitou créditos adicionais suplementares ao seu orçamento de
2014 no montante de R$ 14.264.112,00 (quatorze milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, cento e doze
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reais).
A seguir são relacionados de forma resumida os créditos solicitados, os quais dependem de
ato do Poder Executivo para abertura.
DESPESAS COM BENEFÍCIOS DE PESSOAL
a)

Crédito suplementar, com recursos do Tesouro, para pagamento de despesas com

benefícios de pessoal, decorrentes da inclusão de novos beneficiários nos Tribunais Regionais do Trabalho
da Ia, 3a, 4a, 10a, 17a, 18a e 19a Regiões.
Amparo para a solicitação: LOA 2014, art. 4o, inc. XVI.
b)

Crédito suplementar, com recursos do Tesouro, para pagamento de despesas de

exercícios anteriores - passivos - de Auxílio-Alimentação aos servidores cedidos pelos Estados e
Municípios ao TRT da 23a Região, para o exercício de cargos em comissão ou funções de confiança. O
direito a esse benefício foi reconhecido pelo Tribunal Pleno por meio da Resolução Administrativa n° 30,
de 25 de março de 2010 daquele Tribunal.
Amparo para a solicitação: LOA 2014, art. 4°, inc. XVI.

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
a) Crédito suplementar, com suporte em excesso de arrecadação de receitas próprias, para o
pagamento de despesas administrativas dos Tribunais Regionais do Trabalho da 3a, 4a, 6a, 10a e 23a
Regiões.
Amparo para a solicitação: LOA 2014, art. 4°, inc. I, alínea “c”

OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL
a)

Crédito suplementar, com recursos de Convênios, para suplementação das ações orçamentárias:
- 10WT - Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de João Pessoa - PB, no TRT
da 13a Região;
- 4224 - Assistência Jurídica a Pessoas Carentes (AJPC) no TRT da 14a Região; e
- 4256 - Apreciação de Causas na Justiça do Trabalho nos TRT das Ia, 4a e 18a Regiões.
Amparo para a solicitação: LOA 2014, art.4°, inciso VIII.

Análise das Solicitações - Nota Técnica

5. A exigência de parecer do CNJ é matéria que se repete anualmente na Lei de Diretrizes
Orçamentárias, razão pela qual este Conselho, por meio da Resolução n° 68, de 3 de março de 2009,
estabeleceu procedimentos e prazos para o encaminhamento das solicitações de parecer e seu trâmite no
âmbito deste Conselho.
No art. 3o, § Io dessa Resolução foi estabelecido que compete ao Departamento de
Acompanhamento Orçamentário a elaboração de Nota Técnica e Proposta de Parecer.
A Nota Técnica n° 23/DOR/2014, elaborada com base nos dados informados pelo órgão no
ofício do requerimento inicial, complementados com dados extraídos do SIOP, apresenta de forma
detalhada os créditos solicitados, as justificativas para as necessidades de recursos, as fontes de recursos
propostas, permitindo verificar a necessidade dos ajustes orçamentários propostos pela Justiça do
Trabalho.
Atestou aquele Departamento que as solicitações foram elaboradas em conformidade com a
legislação vigente, observaram os prazos e procedimentos nela fixados e que refletem necessidade de
recursos do órgão, razão pela qual se manifestou favorável ao atendimento.
Enfatizou a necessidade de encaminhamento do Parecer à Secretaria de Orçamento Federal
com a brevidade possível, considerando que a LOA 2014, art. 4o, § 2o, condiciona a autorização para
abertura de créditos suplementares à publicação do respectivo ato até 15 de dezembro de 2014, excetuando
algumas situações, dentre as quais quando se tratar de benefícios de pessoal, cuja publicação poderá
ocorrer até 31 de dezembro.
O calendário fixado pela Portaria 151, de 17/09/2014, prevê Sessões deste Conselho para os
dias 02 e 16 de dezembro. Assim, para que o pleito possa ser considerado pelo Poder Executivo,
manifestou-se pela necessidade de apreciação desta matéria pelo Plenário na Sessão do dia 2 de dezembro,
ou, alternativamente, ser decidida pelo Relator, ad referendum, nos termos do § 2o do art. 3o da Resolução
CNJN. 68:
“§ 2 o Verificada a impossibilidade de a matéria ser submetida ao Plenário em tempo hábil ao
atendimento do prazo de encaminhamento do Parecer à Secretaria de Orçamento Federal, o
Relator, estando a respectiva proposta adequadamente instruída e acompanhada dos documentos
a que se refere o § I o, emitirá parecer ad referendum, a ser encaminhado pela Presidência do
Conselho Nacional de Justiça ao órgão competente. ”

Conclusão
6. As solicitações de Créditos Adicionais apresentadas pela Justiça do Trabalho visam corrigir
situações de recursos insuficientemente dotados na Lei Orçamentária Anual.
As fontes de recursos a dar suporte aos créditos propostos são provenientes de excesso de
arrecadação de receitas próprias, receitas de Convênios, além de pleitos por recursos do Tesouro.
O detalhamento das ações orçamentárias e o valor das dotações propostas, informados no

ofício de solicitação deste parecer e complementados com os relatórios retirados do SIOP, bem como as
justificativas apresentadas, estão em consonância com as atribuições do órgão e refletem reais
necessidades de recursos.
As proposições foram feitas em consonância com a legislação vigente, em especial a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual e a Portaria n° 11, de 12 de fevereiro de 2014, da
´

SOF, e com os procedimentos técnicos estabelecidos pelo Orgão Central do Sistema de Orçamento
Federal.

7.

Ante o exposto, conheço da presente solicitação para emitir parecer favoráv

atendimento dos créditos suplementares solicitados.

Publique-se.
Intime-se o requerente.
Encaminhe-se o presente parecer à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.

Brasília, 20 de novembro de 2014.

Conselheiro Guilherme Calmon
Relator

Brasília, 2014-12-15.
Conselheiro Relator

Assinado eletronicamente por:
GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
https://www.cnj.jus.br/pjecnjintemo/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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