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Exma. Sra. Desa. Presidente 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 

Campinas - SP 

 

 

 

PROAD 15784/2021 

 

 

 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA 

JUSTIÇA DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO - SINDIQUINZE, qualificado e 

notificado no PROAD, acima indicado, por meio de sua Presidência vem, à presença 

de V. Exa., apresentar suas observações acerca dos estudos para implantação da Res. 

296/2021 do CSJT no âmbito deste Eg. Regional do Trabalho.  

 

Inicialmente, indicamos o ditame do artigo 6º da citada resolução, 

que indica o seguinte: 

 
Art. 6º Na estrutura dos Tribunais Regionais do Trabalho, o número de cargos 

em comissão e de funções comissionadas não poderá exceder a 80% (oitenta por 

cento) do quantitativo de cargos efetivos do órgão. 

 

Neste momento, de forma a não sacrificar as economias dos 

servidores investidos em Funções Comissionadas e Cargos em Comissão requeremos 

que não seja alterado o atual percentual de servidores com FCs e CJs, e que este seja 

diluído pelas próximas nomeações a serem feitas por este Eg. Tribunal, momento em 

que, os números serão diminuídos. 

 

Importante lembrar que os servidores tiveram seu último reajuste no 

ano de 2016 (Lei 13.317), cujo percentual sequer cobriu a inflação de 2012 até aquele 

ano, e que ela mesma está em alta, bem como o fato de este Eg. Tribunal Regional do 

Trabalho ter adotado a dinâmica salarial de utilizar as FCs, sobre as quais não incide 

PSSS, como substituto do aumento real da base salarial. Dessa forma, o prejuízo ao 

sustento dos servidores seria imenso. 

 

Por isso, requeremos o envio de anteprojeto de lei até 30 de setembro 

de 2021, para cobrir o déficit de servidores nos termos do § 1º do Artigo 341. 

                                                           
1 Art. 34. Os Tribunais Regionais do Trabalho poderão encaminhar ao Conselho Superior da Justiça do 

Trabalho, a cada dois anos, proposta consolidada de anteprojeto de lei para a criação de unidades judiciárias, 
cargos efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas. 
§ 1º As propostas deverão ser remetidas entre 1º de março e 30 de setembro, e não serão aceitas caso sejam 

remetidas extemporaneamente. 
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Observamos, também, que, para fins de cálculos estatísticos, devem 

ser desconsideradas as movimentações processuais dos anos 2020 e 2021, vez que 

completamente discrepantes dos três anos anteriores (2016 a 2019), o que pode gerar 

graves distorções para fins de lotação de servidores, bem como para solicitações e 

alteração da composição do Tribunal. 

 

A utilização do tempo de pandemia para cálculo da média pode ser 

desastrosa para o dimensionamento das necessidades do serviço, acarretando a 

sobrecarga dos servidores (que já são em número insuficiente) e, em última análise, 

o retardamento da prestação jurisdicional. As metas do judiciário serão prejudicadas, 

passando a falsa impressão de incompetência do tribunal, quando teremos, na 

verdade, o sufocamento das condições de trabalho, decorrentes dessa imprecisão 

estatística relevante. 

 

Assim, requer-se que este Eg. TRT 15 atue junto ao CSJT, a fim de 

compatibilizar as regras da resolução com a realidade fática e as necessidades do 

serviço, e para suprir as discrepâncias que ocorrerão caso se usem os anos 2019 e 

2020/2021 nos casos novos distribuídos no último triênio, conforme Artigo 412. 

 

Por fim, temos a dicção do artigo 26, que determina o seguinte: 

 
Art. 26. Cabe a cada Tribunal Regional do Trabalho, no âmbito de sua região, 

mediante ato próprio, alterar e estabelecer a jurisdição das Varas do Trabalho, 

bem como transferir-lhes a sede de um município para outro, de acordo com a 

necessidade de agilizar a prestação jurisdicional trabalhista. 

 

Entendemos que essa determinação conflita com a própria lei 

10.770/2003, que, em sua ementa, traz a seguinte dicção: 

 
Dispõe sobre a criação de Varas do Trabalho nas Regiões da Justiça do Trabalho, 

define jurisdições e dá outras providências. 

 

Portanto, por mais que vigorem determinações no sentido da 

autonomia administrativa dos Tribunais, as unidades criadas por meio de Lei Federal 

e com jurisdição definida pela mesma Lei só podem ser alteradas por ato legislativo 

equivalente, ou seja, ato interno deste Eg. TRT 15 não poderia alterar o artigo 15, 

caput e parágrafo único da citada Lei. 

 

                                                           
2 Art. 41. O Plenário do CSJT poderá, a requerimento do Tribunal, flexibilizar as regras previstas nesta 

Resolução quando entender justificado pelas circunstâncias ou especificidades locais. 
Parágrafo único. O requerimento poderá ser apresentado em decorrência de acordo entabulado no âmbito do 

Tribunal Regional do Trabalho. 
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É o que temos a observar, neste momento. Repisamos que, no caso 

da composição de grupo de estudo para adequação e elaboração de minuta a 

regulamentar a Res. 296/2021 CSJT no âmbito deste Tribunal, requer-se a 

participação do SINDIQUINZE, enquanto legítimo substituto extraordinário de toda 

a categoria. 

 

Campinas, 24 de agosto de 2021 

 

Ivan Bagini 

Presidente do SINDIQUINZE 
 


