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EMENTA: PARECER DE MÉRITO SOBRE ANTEPROJETO DE LEI. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO. RESOLUÇÃO
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À RESOLUÇÃO 184. PARECER PARCIALMENTE FAVORÁVEL.
1. O TRT da 2ª Região tem um IPC-Jus de 100% (cem por cento), o que autoriza a análise dos critérios subsequentes da Resolução
CNJ 184/2013, nos termos de seu art. 5º.
2. Superado o critério do art. 5º, pode-se passar à análise da adequação do anteprojeto de lei ao art. 6º da Resolução CNJ 184/2013.
A superação do critério do art. 5º da Resolução CNJ 184/2013 permite também que se analise adequação do pedido ao art. 7º da
supracitada Resolução, que determina que os anteprojetos de lei possam prever acréscimo na quantidade de cargos de servidores a
fim de possibilitar a redução da taxa de congestionamento, no prazo de 5 (cinco) anos, para patamar equivalente ao dos tribunais do
quartil de melhor desempenho.
3. Desta forma, a proposta de criação dos 611 (seiscentos e onze) cargos efetivos proposta nos presentes autos está adequada à
Resolução CNJ 184/2013.
4. O TRT-2ª apresenta um total de cargos em comissão e funções comissionadas equivalente a 56,72% (cinquenta e seis inteiros e
setenta e dois centésimos por cento) do seu total de cargos efetivos, a menor proporção dentre os TRTs de Grande Porte.
5. Em vista o limite imposto pela Resolução CSJT 63/10 - o número de cargos em comissão e funções comissionadas deve corresponder
a no máximo 70% (setenta por cento) do quantitativo de cargos efetivos - reduz-se em 3 as funções pedidas para que se autorizem
1.213 (um mil, duzentas e treze).
6. Parecer parcialmente favorável.

ACÓRDÃO

O Conselho, por unanimidade, aprovou parcialmente o parecer de mérito, nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, a Conselheira
Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 25 de agosto de 2015. Presentes à sessão os Excelentíssimos
Senhores Conselheiros Ricardo Lewandowski, Lelio Bentes Corrêa, Ana Maria Duarte Amarante Brito, Daldice de Almeida, Flavio Sirangelo,
Deborah Ciocci, Saulo Casali Bahia, Rubens Curado Silveira, Luiza Cristina Frischeisen, Gilberto Martins, Paulo Teixeira, Luiz Cláudio Allemand,
Emmanoel Campelo e Fabiano Silveira.

RELATÓRIO

Trata-se de anteprojeto de lei proposto pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) sugerindo a criação de 1.827 (um mil, oitocentos e vinte e sete)
cargos e funções, sendo 611 (seiscentos e onze) cargos efetivos (407 - quatrocentos e sete - de Analista Judiciário e 204 - duzentos e quatro de Técnico Judiciário) e 1.216 (um mil, duzentas e dezesseis) funções comissionadas (572 - quinhentas e setenta e duas - de nível FC-5 e 644
- seiscentas e quarenta e quatro - de nível FC-4), no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2ª).

Fonte: Diário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 155, 31 ago. 2015, p. 9-11.

Consultado a respeito da adequação orçamentária do presente pedido, o Departamento de Acompanhamento Orçamentário do CNJ se manifestou
favoravelmente ao prosseguimento da análise, nos seguintes termos:
O impacto estimado nas despesas de pessoal e encargos sociais do TRT da 2ª Região, decorrente do provimento dos cargos propostos neste
anteprojeto de lei é de R$ 106.752.510,37 (cento e seis milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e dez reais e trinta e sete
centavos) no exercício de 2015, despesa que se repete nos exercícios de 2016 e 2017.
As despesas com pessoal e encargos sociais desse Tribunal, incluído o acréscimo decorrente do provimento dos cargos ora propostos, não
excedem aos limites legal e prudencial estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal;
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015 traz autorização para novas despesas com a criação de cargos e funções, condicionada
ao montante das quantidades e dos limites orçamentários constantes de anexo específico da Lei Orçamentária de 2015; e
A inclusão do impacto orçamentário desta proposição no anexo específico da LOA garante que essas despesas não afetam as metas de resultados
fiscais.
Desta maneira, sob o ponto de vista orçamentário , este Departamento não vislumbra qualquer impedimento à emissão de parecer favorável
ao prosseguimento do pleito.

Remeti, então, os autos ao Departamento de Pesquisas Judiciárias em 25 de fevereiro de 2015 (Id. 1643407), para o cumprimento do disposto
na Resolução CNJ 184, de 6 de dezembro de 2013, que dispôs sobre os critérios para criação de cargos, funções e unidades judiciárias no
âmbito do Poder Judiciário.
O DPJ, em síntese, deu parecer no seguinte sentido:
Pela aplicação objetiva da Resolução CNJ 184/2013, o TRT-2ª tem direito à criação dos 611 (seiscentos e onze) cargos efetivos solicitados.
Quanto às funções comissionadas propostas, por não haver nos autos a justificativa da impossibilidade de transformação das funções
comissionadas existentes, não seria possível sua criação pelos critérios da Resolução CNJ 184/2013. Entretanto, caso o Plenário entenda que
a ausência desta informação não seja um óbice à criação de funções comissionadas, seria justificável a criação de 1.213 (um mil, duzentas e
treze) funções comissionadas, e não de 1.216 (um mil, duzentas e dezesseis), como inicialmente proposto.

É o relatório.

VOTO

Segundo o parecer técnico do DPJ, a proposta de criação dos 611 (seiscentos e onze) cargos efetivos está adequada à Resolução CNJ
184/2013. A proposta de criação das funções comissionadas também estaria adequada aos termos da Resolução 184 do CNJ, com uma pequena
adequação, autorizando-se 1.213 (um mil, duzentas e treze) do invés das 1.216 solicitadas. Passo a sintetizar a análise técnica.
Como destacou o DPJ, o pedido é justificado em face da necessidade de adequação da estrutura do TRT-2ª às regras previstas na Resolução
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) 63, de 28 de maio de 2010, que instituiu a padronização da estrutura organizacional e
de pessoal dos órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. Segundo o TST, a estrutura organizacional e funcional do TRT-2ª
não teria acompanhado o crescimento da demanda processual decorrente, principalmente, da ampliação da competência material da Justiça do
Trabalho pela Emenda Constitucional (EC) nº 45, de 30 de dezembro de 2004. Conquanto tenha a maior carga de trabalho do Brasil e julgar a
maior quantidade de processos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Graus, conta com menos servidores que o mínimo estabelecido na Resolução
CSJT 63/2010.
Com efeito, o TRT da 2ª Região tem um IPC-Jus de
CNJ 184/2013, nos termos de seu art. 5º.

100% (cem por cento), o que autoriza a análise dos critérios subsequentes da Resolução

Superado o critério do art. 5º, pode-se passar à análise da adequação do anteprojeto de lei ao art. 6º da Resolução CNJ 184/2013 que determina
que os anteprojetos de lei para a criação de cargos de servidores devem considerar o número estimado de cargos necessários para que o Tribunal
possa baixar quantitativo de processos equivalente à média de casos novos de primeiro e segundo graus do último triênio . Mas, por esse
critério, o TRT-2ª não necessita criar cargos de servidor para atender ao disposto no art. 6º da Resolução do CNJ 184/2013, qual seja, baixar
quantitativo equivalente à média de casos novos do triênio, haja vista que o percentual calculado de 101,1% (cento e um inteiros e um décimo
por cento) é superior à meta estipulada de 100% (cem por cento).
Mas a superação do critério do art. 5º da Resolução CNJ 184/2013 permite também que se analise adequação do pedido ao art. 7º da supracitada
Resolução, que determina que os anteprojetos de lei possam prever acréscimo na quantidade de cargos de servidores a fim de possibilitar a
redução da taxa de congestionamento , no prazo de 5 (cinco) anos, para patamar equivalente ao dos tribunais do quartil de melhor desempenho.
A taxa de congestionamento calculada para os tribunais do quartil de melhor desempenho foi de 40,67% (quarenta inteiros e sessenta e sete
centésimos por cento).
Aplicada a equação indicada no parecer do DPJ (pag. 14 do parecer) para se baixar um total de 922.401 (novecentos e vinte e dois mil,
quatrocentos e um) processos por ano, e se atingir uma taxa de congestionamento de 40,67% (quarenta inteiros e sessenta e sete centésimos
por cento), conclui-se pela possibilidade de criação de 955 (novecentos e cinquenta e cinco) novos cargos efetivos no âmbito do TRT-2ª.
Desta forma, a proposta de criação dos
CNJ 184/2013 .

611 (seiscentos e onze) cargos efetivos proposta nos presentes autos está adequada à Resolução

Destaco, contudo, que, em 2013, havia 416 (quatrocentos e dezesseis) cargos efetivos vagos no âmbito do TRT-2ª. A nosso ver, uma boa parte
da demanda do Tribunal é suprida com o provimento e a gestão desses cargos.
Com relação às funções comissionadas , considerando que as análises anteriores concluíram pela possibilidade de criação de cargos, é
satisfeito o inciso I do art. 10[1] da Resolução CNJ 184/2013. Entende-se que os incisos I e II do citado artigo são alternativos, ou seja, uma vez
atendido um dos incisos, não há necessidade de se atender o outro. Desta forma, não é necessária, satisfeito o inciso I, a observância do art. II.

Fonte: Diário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 155, 31 ago. 2015, p. 9-11.

Quanto ao inciso III, não há nos autos informação sobre a impossibilidade de transformação das funções comissionadas existentes. Entretanto,
prossigo a análise diante dos dados considerando que o TRT-2ª apresenta um total de cargos em comissão e funções comissionadas equivalente
a 56,72% (cinquenta e seis inteiros e setenta e dois centésimos por cento) do seu total de cargos efetivos, a menor proporção dentre os TRTs de
Grande Porte , grupo este que apresentou uma média comissionados por efetivos igual a 69,70% (sessenta e nove inteiros e setenta centésimos
por cento), ou seja, 12,98 pp. (doze inteiros e noventa e oito centésimos pontos percentuais) percentuais maior que a observada no TRT-2ª .
Se aprovados os cargos efetivos da proposta, a relação de comissionados por efetivos neste Tribunal fica ainda menor: passaria a ser igual a
51,40% (cinquenta e um inteiros e quarenta centésimos por cento), 16,29 pp. (dezesseis inteiros e vinte e nove centésimos pontos percentuais)
menor que a média desta relação então observada nos TRTs de Grande Porte (67,69% - sessenta e sete inteiros e sessenta e nove centésimos
por cento).
Por outro lado, tendo em vista o limite imposto pela Resolução CSJT 63/10 - o número de cargos em comissão e funções comissionadas
deve corresponder a no máximo 70% (setenta por cento) do quantitativo de cargos efetivos, é preciso reduzir em 3 as funções pedidas para
autorizarmos 1.213 (um mil, duzentas e treze).
Conclusão
Voto pelo parecer parcialmente favorável ao pedido inicial para autorizar a criação de 611 (seiscentos e onze) cargos efetivos (407 - quatrocentos
e sete - de Analista Judiciário e 204 - duzentos e quatro - de Técnico Judiciário) e 1.213 (um mil, duzentas e treze) funções comissionadas.

[1] necessidade de criação de cargos e unidades judiciárias (inciso I), necessidade de criação de unidades de apoio direto ou indireto à atividade
judicante (inciso II) e a impossibilidade de transformação ou remanejamento dos cargos em comissão e funções comissionadas existentes (inciso
III).
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Conselheira Nancy Andrighi. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 25 de agosto de 2015."
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Brasília, 25 de agosto de 2015.

MARIANA SILVA CAMPOS DUTRA
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Fonte: Diário da Justiça [do] Conselho Nacional de Justiça, Brasília, DF, n. 155, 31 ago. 2015, p. 9-11.

