
ULTIMA ATUALIZAÇÃO DO TEXTO

 

CARTA ABERTA AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

 

Excelentíssimos Senhores e Senhoras,

 

Como  Técnicos  Judiciários  do  Poder  Judiciário  e  Ministério  Público  da  União,

vimos  conclamar  a  atenção  das  autoridades  e  dos  órgãos  representativos

superiores para importante problemática relativa a certo desequilíbrio que há muito

quebra  a  harmonia  de  parte  importante  do  funcionalismo  público  Federal.

Conclamamos  ainda,  já  de  antemão,  que  tal  questão  seja  incluída  como  pauta

essencial  e  urgente,  com a efetiva  busca de solução,  a  fim de se  corrigir  uma

injustiça dentro da Justiça.

 

Trata-se da distorção entre a exigência de escolaridade de Nível Médio em concurso

público para o cargo de Técnico Judiciário e o efetivo exercício do mesmo quando

de sua investidura no cargo, uma vez que, de fato, o Técnico Judiciário exerce e

sempre exerceu funções de Nível Superior de escolaridade.

 

Como dito, esta é uma questão antiga, mas que adquiriu contornos mais agudos na

atual conjuntura e recrudesceu o problema da carreira dos Técnicos Judiciários,

levando-os  agora  a  romper  as  barreiras  do  conformismo,  juntar  forças  e  se

organizarem,  de  forma  responsável,  para  buscar  o  reconhecimento  do  Nível

Superior, tanto para os atuais servidores, ativos e inativos que ocupam este cargo,

como também para os futuros ingressantes, com a correspondente contraprestação

remuneratória pois,  sob  qualquer  ponto  de  vista  que  se  olhe  a  questão,  é



inconcebível existirem tamanhas distorções salariais entre servidores de carreiras

coirmãs que, na prática, exercem o mesmo tipo de atividades.

 

Entretanto, não se trata apenas de preocupação remuneratória. A questão é ainda

mais  grave  quando  se  sabe  que,  se  o  cargo  de  Técnico  Judiciário  não  for

reconhecido  como  de  Nível  Superior,  poderemos  vê-lo  derreter,  descambando

carreira abaixo para o iminente e não obstante gradual risco de extinção, sob o

falso argumento da obsolescência. E vejamos que o temor não é sem fundamento,

uma vez que, infelizmente, já vem ocorrendo, em algumas esferas do Judiciário,

transformação de cargos de Técnicos Judiciários em outros cargos, a exemplo do

que fez o TJDFT que transformou 192 cargos vagos de Técnico Judiciário em 118

cargos a prover de Analista Judiciário - PL 3662/2021. Além disso, a Lei 14.226/2021,

de 20/10/2021 que trata da criação do TRF6, previu a transformação de 76 cargos

vagos de Técnicos Judiciários do TRF1 em cargos efetivos de Analistas Judiciários.

 

É preciso que lembremos que, diante da hipótese de que a Administração entenda

haver necessidade da existência de cargo de nível médio no Poder Judiciário e no

Ministério  Público  da  União,  com  o  fito  de  não  se  elitizar  o  serviço  público,

conclamamos que seja tal cargo direcionado a outras atividades que possam se

enquadrar  nestas  condições,  e  não  para  os  Técnicos  Judiciários,  pois  estes  já

atuam diretamente na atividade-fim e representam estimativamente 70% (setenta

por cento) do total de funcionários. Observe-se que, destes 70% (setenta por cento),

a grande maioria tem curso superior, especialmente bacharelado em Direito, além

de  pós-graduação,  mestrado  e  ou  doutorado;  e  em  todo  o  Judiciário  veem-se

Técnicos  Judiciários  exercendo atividades  de  extrema  complexidade,  que  exige

acurado conhecimento e contínuo aperfeiçoamento, as quais, nem de longe, são

próprias de nível médio, e sim de nível superior. Isto explica por que em todas as

instâncias do Judiciário, há elevado número de Técnicos Judiciários nas funções

de Diretores,  Assessores,  Chefes de Gabinete, Chefes de Seção, Assistentes de

Juiz, Assistentes de Diretores, Calculistas, Conciliadores, dentre outros, exercentes



de  funções  comissionadas  essenciais  na  consecução  da  Justiça.  Ora,  são

incontestáveis os conhecimentos dos Técnicos Judiciários na área do Direito, tanto

para aqueles que os adquiriram a partir dos estudos para o ingresso na carreira,

por  meio  de  duro  e  concorrido  concurso  público,  como  para  aqueles  que  os

aperfeiçoaram no exercício diário de suas atividades.

 

Para corroborar ainda mais a tese de que Técnicos Judiciários exercem atividade

própria de Nível Superior, citemos o advento do processo judicial eletrônico (PJE),

implementado  há  anos,  que  não  diferencia  quaisquer  tarefas,  sejam  elas

consideradas  de  nível  superior  ou  não,  tendo  ganhado  uma  nova  dinâmica  na

atuação em toda a sua base, mantendo como protagonistas essenciais Técnicos

Judiciários  impulsionando  os  processos  judiciais,  os  quais,  aliás,  foram

especialmente importantes durante a maior crise de Saúde Pública enfrentada pelo

país em decorrência da pandêmica e tenebrosa Covid-19. E atuaram com maestria

para  que  os  processos  judiciais  seguissem  a  sua  marcha  normal,  ainda  que

remotamente,  permitindo  aos  jurisdicionados  maior  efetividade  jurisdicional,

contribuindo para amenizar o sofrimento de milhares de pessoas, ombro a ombro

com os Analistas Judiciários.  E nem poderia ser  diferente,  pois é essa a nossa

missão e de todos aqueles que abraçam o serviço público:  servir  a  todos com

dedicação, carinho, respeito e,  sobretudo, comprometimento social.  Aliás, nossa

luta  por nossos direitos pauta-se no mais elevado senso de responsabilidade e

comprometimento social. Afinal, servimos a sociedade que, em última instância, é

quem paga nossos salários.

 

Ainda  à  guisa  de  esclarecer  o  quanto  se  sentem  injustiçados  os  Técnicos

Judiciários, é preciso lembrar,  apenas para fins comparativos, que a carreira de

Analista Judiciário, área administrativa, em passado não muito distante, exigia para

o ingresso no cargo apenas curso superior em qualquer área do conhecimento, e

não, necessariamente,  em Direito.  No entanto,  ambos os cargos,  de Analistas e

Técnicos  Judiciários  (área  administrativa  e  área  judiciária),  há  mais  de  duas



décadas,  vêm  realizando  as  mesmíssimas  tarefas  cotidianas,  o  que  leva  à

pertinente indagação sobre o porquê de tamanha discrepância salarial, de 64% em

média.

 

É  importante  reforçar  que  os  Técnicos  Judiciários  não  procuram  nem  desejam

dissensão  com  outras  categorias,  mas  apenas  e  tão  somente  desejam  que

princípios tão caros ao Estado Democrático de Direito, como o da Igualdade e o da

Isonomia,  sejam respeitados.  Ademais,  há aqui  um paradoxo,  pois  o Judiciário,

através de um dos mais respeitáveis ramos do Direito, o Direito do Trabalho, atua

firmemente em milhares de ações judiciais que o assolam, diariamente, para reparar

ilegalidade  idêntica  à  que  aqui  estamos  tratando  em  relação  aos  Técnicos

Judiciários. Parece inadmissível que nós, laborando dentro da JUSTIÇA, tenhamos

de recorrer a expedientes para buscar a correção da mesma irregularidade.

 

Finalmente, com a tramitação da PEC-32, ainda envolta em discussões profundas, e

preocupados  com  possível  tratamento  desigual  por  parte  da  legislação,

conclamamos  as  autoridades  competentes  especial  atenção  para  a  questão  da

Carreira  Típica  de  Estado.  Sabendo-se  que  Técnicos  e  Analistas  Judiciários

exercem mesmíssimas funções, não há como se falar em Carreira Típica de Estado

para estes e não para aqueles, uma vez que ambos auxiliam os juízes diretamente a

elaboração de minutas de despachos, decisões e sentenças. Justo que assim seja,

pois representamos ambos a "longa manus" do próprio Estado-Juiz na jurisdição.

Portanto não é crível imaginar que isto possa ser diferente.

 

Assim, diante do que se expôs, nós, Técnicos Judiciários, representantes de 70%

(setenta por cento) da força de trabalho do Judiciário e do Ministério Público da

União, conclamamos uma vez mais as competentes autoridades superiores seus



esforços valiosos no sentido de reparar as distorções aqui relatadas, e restabelecer

o equilíbrio, a justiça e a harmonia no seio do funcionalismo público Federal.

 

Por tudo isto, inconformados com a situação atual exaustivamente acima descrita,

nós, Técnicos Judiciários, estamos dispostos a lutar de forma firme e contundente

pela  reparação  das  distorções  que  nos  afligem,  embora  sempre  pautados  em

atitudes  responsáveis,  com  respeito  às  instituições  e  ao  país.  Mantemo-nos

esperançosos  de  contar  com o bom-senso de  nossos superiores  e,  não  sendo

crível  imaginar  que  tenhamos  de  chegar  a  vias  extremas  como  paralisações  e

movimentos em massa, esperamos estabelecer imediato e efetivo diálogo entre a

categoria  e  as  autoridades  constituídas,  em  especial  autoridades  do  próprio

Judiciário (a nossa própria ¨Casa¨), como também autoridades do Poder Legislativo

(a  ¨Casa¨  do  Povo)  e  do  Poder  Executivo  (a  ¨Casa¨  dos  brasileiros),  a  quem

CONCLAMAMOS a reparação das multicitadas injustiças e a quem SOLICITAMOS

APOIO  ao  pleito  deduzido  nesta  CARTA  ABERTA,  traduzidos,  em  suma,  na

valorização  do  cargo  e  nos  vencimentos  a  ele  vinculados,  bem  como  no

reconhecimento de nosso valor  e no respeito ao nosso trabalho vocacionado a

trazer Justiça e Pacificação Social, a mesma que buscamos para nós próprios.


